
Gillette Maraton 2013 i Tel Aviv
35.000 løbere og 100.000 supportere og deltagere forventes at deltage i Gillette Marathon-begivenhederne i Tel-Aviv i år, et af
de mest populære løb i Israel, der finder sted fredag den 15. marts 2013. 

Tel Aviv-Yafo kommune brander denne maraton med flere løb som en international sportsevent. Derfor vil store dele af byen være
lukket for løberne, som der er tradition for ved store maratoner rundt om i verden. Løberne kommer til at opleve en unik byrute, der
fører dem igennem Tel Avivs hvide by (et sted udnævnt til verdensarv af UNESCO), langs den ikoniske Tel Aviv promenade og forbi
byens mest attraktive steder og gader som bl.a. Dizengoff St, Rothschild Avenue, Azrieli Towers, Sharona-samfundet, Ramat
Ha'Chayal-området, Rabin Square, Tachana, Habima Theater m.m. 

Maratonen tilbyder 7 løb af forskellig sværhedsgrad, hvilket giver tusindvis af løbere i alle aldre mulighed for at deltage i forskellige
løb. For første gang kan løbere også løbe for en sag. Man kan vælge mellem en af de flere registrerede velgørende formål, der er
nævnt på hjemmesiden. 

Maratonløb:

Fuld maraton (42,195 km)
Halvmaraton (21 km)
Byløb (10 km)
10 % kapløb (4,2 km)
30 km håndcykelløb for folk med særlige behov
Børneløb (420 m)
Halvmaraton for inlinerulleskøjtning

Marathon Expo fra søndag den 10. marts til onsdag den 13. marts er at finde på Rabin Square, hvor løberne vil kunne hente deres
løbesæt.

For yderlige oplysninger/registrering: http://www.tlvmarathon.co.il
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Den Israelske Stats Turistbureau har til opgave at markedsføre Israel som destination i Norden og Baltikum samt 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 


