
Tel Aviv – en af verdens top-10 kystbyer og hjemsted for verdens
bedst designede restaurant
I et opslag på National Geographics webside for nylig rangerede Tel Aviv som en af verdens top-10 kystbyer. National Geographic samler
disse byer i en gruppe og siger, “at den glitrende udsigt over havet både skaber baggrund og er selve hjertet i disse urbane perler ved
kysten.” Pastel Brasserie og Bar, der ligger i hjertet af Tel Avivs Kunstmuseum, har for nylig vundet International Space designprisen Idea-
Tops for 2014, der tildeles verdens bedst designede restaurant.

Tel Aviv kaldes ofte byen, der aldrig sover, og kan prale af 13 strande på en strækning af næsten 15 km langs kysten forsynet med
liggestole, restauranter, cafeer, barer, udendørs motionscentre, legepladser og en strandpromenade, mens pubber, diskoteker og
jazzklubber blomstrer op efter mørkets frembrud. Uanset tidspunktet sker der altid et eller andet ved stranden lige fra klovne og
karikaturtegnere til tatovører og tryllekunstnere - samt det populære og ikoniske padel-tennisspil kaldet matkot og såmænd også israelsk
folkedans.

Fire af strandene er tilgængelige for handikappede: Tzuk, nordlige Tzuk, Metzizim og Hilton (alle i den nordlige del af byen). Der er
livreddere og turistpoliti til tjeneste i den officielle badesæson fra maj til oktober. Byens strande er veludstyrede med omklædningsfaciliteter,
brusebade og toiletter.

Det moderne Pastel blev åbnet i Tel Aviv Museums nye fløj over for skulpturhaven og danner en naturlig, urban forlængelse af Opera og
Cameri teaterpladsen. De israelske arkitekter Alon Baranowitz og Irena Kronenbergs bidrag har vundet over 4.000 projekter fra 35 lande,
der deltog i konkurrencen. Idea-Tops prisen fremhæver den dedikerede indsats ved at anerkende designernes uudtømmelige visdom og
langsigtede innovation samt designets høje kvalitet defineret i både æstetisk og teknisk ekspertise.

Restauranten, der også er åben for gæster, der ikke besøger museet, tilslutter sig den nye trend af restauranter, der åbnes i verdenskendte
museer i store byer rundt om i verden. Designet kombinerer det ultramoderne, minimalistiske design med alt det, der hører et klassisk
brasserie til – polstrede båse, antikke trægulve, marmoroverflader i mange nuancer og art nouveau-belysning i krystal og forgyldt metal –
der tilsammen skaber en spændende og kunstnerisk oplevelse for gæsterne.
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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 


