
Et jødisk nytår – Nye og spændende begivenheder i Israel
Nye festivaler og begivenheder løber af stablen overalt i Israel i de første måneder af de 5.775-tyvende jødiske år, der lige er påbegyndt i
september.

Israel Museum udstiller sjældne antikviteter fra den byzantinske tid for første gang, siden de blev udgravet i nærheden af
Tempelbjer

Udstillingen rummer den største guldmedaljon med jødiske motiver, der nogensinde er fundet

Et sjældent skatkammer af antikviteter fra den byzantinske tid, der blev opdaget i 2013 - blandt andet den største guldmedaljon med jødiske
motiver, der nogensinde er set - udstilles for første gang offentligt i en enestående udstilling i Israel Museum, Jerusalem. Blandt udstillingens
arkæologiske fund, der alle var indpakkede i dobbelte poser, er guld- og sølvmønter, guldsmykker og som nævnt den anselige medaljon, der
måler 10 cm i diameter.

http://www.imj.org.il/exhibitions/presentation/exhibit/?id=914

Dead Sea Rave – 424

En international elektronisk musikfestival på jordens laveste punkt fra solnedgang til solopgang

Efter den første, succesfulde Dead Sea Rave -424, en international musikfestival ved foden af Masada, er jordens laveste punkt igen vært for
nogle af verdens førende stjerner inden for elektronisk musik i en begivenhed fra solnedgang til solopgang.

Over 20.000 mennesker deltog i sidste års arrangement, hvor Davis Guetta satte overskriften, og i år kan publikum se frem til en
ekstraordinær oplevelse med fremtrædende kunstnere, et af de mest avancerede lydsystemer i verden, fantastisk lyssætning, poryteknik og
specielle effekter. Der vil være VIP-områder udover det kolossale areal, der er reserveret til dans og afslapning under nattens stjernehimmel.

Alt dette – og så den betagende udsigt og det uberørte ørkenlandskab ved Det Døde Hav, 424 meter under havoverfladen.

www.minus424.com

Femte Yoga Arava festival fra 6. til 8. november 2014.

I begyndelsen af november byder Arava ørkenen velkommen til den femte Yoga Arava Festival, den største yoga sammenkomst i Israel. Over
hele weekenden er Aravas landsbyer værter for yoga workshops med de bedste lærere fra Israel og specielt indbudte gæstelærere fra
udlandet, hvor deltagerne favnes af det opløftende ørkenlandskab.

Denne weekend bliver hele Arava et center for yoga. Øvelsesområder med de bedste lærere fra forskellige grene er placeret overalt i Arava
fra Moshav Idan i nord til Kibbutz Elifaz, en afstand på ca. 200 km. Det åndeløst smukke, forhistoriske landskab, fornemmelsen af de øde
vidder, ørkenens varme gæstfrihed og de mange forskellige indkvarteringsmuligheder skaber en vidunderlig baggrund for udøvelsen af yoga.
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http://www.yogaarava.co.il/en/
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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 


