
Frankrigs første homoseksuelle ægtepar valgte at fejre
bryllupsrejse i Tel Aviv!
En rekordstor tilslutning på 100.000 mennesker fra Israel og udlandet deltog i det årlige Tel Aviv Gay Pride Parade fredag den
7. juni. Det forvandlede byen til en stor farvestrålende gadefest og var højdepunktet på ugens Gay Pride-aktiviteter.

Tel Aviv er kendt for sin frie atmosfære, sit pulserende natteliv og sine storbystrande, hvilket alt sammen har gjort byen til en af de
mest populære, homovenlige destinationer i verden. Byen blev kåret il Best Gay City i en undersøgelse, der blev afholdt af
GayCities i 2011.

Paraden sluttede på en af byens strande, Gordon Beach, hvor den israelske supermodel Bar Refaeli var vært, med live
forestillinger og DJ-performances.

Blandt de cirka 25.000 turister, der strømmede til Tel Aviv til fester i stor skala og arrangementer inden selve Gay Pride Parade,
var Vincent Autin og Bruno Boileau, det første par, der blev gift i Frankrig. Parret var på en weekends bryllupsrejse i byen og
deltog i festlighederne omkring Gay Pride Week .

2014 Tel Aviv Gay Pride Parade vil foregår den 13. juni 2014.

http://www.tel-aviv-gay-vibe.com/ 
http://www.gaytlvguide.com/
Med vänlig hälsning
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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 


