
SPIS, DRIK OG VÆR GLAD I TEL AVIV - JAFFA!
TEL AVIV MADFESTIVAL - 29.-31. MAJ & TEL AVIV COCKTAILUGE - 27. MAJ - 2. JUNI

 

 

 

TEL AVIV COCKTAILUGE - 27. MAJ - 2. JUNI
 

Tel Aviv vil afholde en “Cocktailuge” for første gang, hvor mere en tredive af byens mest berømte barer
(inklusiv Norman, The Imperial og Jasper Johns) vil samarbejde og servere cocktails til 6 €, hvor de
præsenterer en række smage og ingredienser til en overkommelig pris. Midlertidige barer vil være at finde
over hele byen og byder på originale cocktail-præsentationer og kombinationer.

Cocktail-drikkere kan købe billetter online, som giver dem adgang til de deltagende barer, hvor cocktails til
6 € tilbydes.  Baren Bombay Garden på Dizengoff Street i hjertet af Tel Aviv er centrum for festivalen, hvor
deltagere kan afhente deres armbånd, som viser, at de har købt billet.

De bedste mærker og bartendere vil også afholde særlige events, seminarer og fester.

Festivalen afholdes i samarbejde med Tel-Aviv kommune.

For yderligere information og billetter: Billetter: https://www.tlvcw.co.il/

TEL AVIV MADFESTIVAL - 29.-31. MAJ
 

Madfestivalen vender tilbage til Charles Clore Park d. 29.-31. maj 2018. Denne madfestival samler de
bedste kokke, de bedste retter og de bedste madoplevelser i Israel, alt sammen på ét sted. Charles Clore
Park vil blive forvandlet til en festlig markedsplads med live-musik, farverige madboder, innovativt



Park vil blive forvandlet til en festlig markedsplads med live-musik, farverige madboder, innovativt
gademad, live-optrædener fra kendte kokke og prøvesmagninger fra de bedste restauranter i Tel Aviv.

Kendte kokke på stedet inkluderer: Haim Cohen, Shaul Ben Aderet, Yuval Ben Neria, Aviv Moshe og
mange andre.

Billeder til download: https://drive.google.com/open?id=1y_7N3XbpBEGI7rrRtlXlPplrAUoi9YA6
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Den Israelske Stats Turistbureau har til opgave at markedsføre Israel som destination i Norden og at formidle turistinformationer til offentligheden i disse
lande. Den Israelske Stats Turistbureau arbejder direkte under turistministeriet i Israel. Sammenlagt findes der 18 turistbureauer rundt om i verden, som
arbejder med at fremme turismen i Israel.

 

Oplev det unikke Israel – Besøg Tel Aviv, party– og badebyen ved Middelhavet, som aldrig sover – Spadsér rundt i fascinerende Jerusalem med dens tre
verdensreligioner – Flyd i det sunde Døde Hav – Svøm med delfiner og snorkle i Det Røde Havs koralrev ved Eilat – Gå i Jesus fodspor i Det Hellige Land –
Vandre i Galilæa med områdets forbløffende natur.

 

Læs mere på www.goisrael.dk 


