
Tel Aviv Balloon – Den seneste turistattraktion i byen, der aldrig
sover
Den seneste attraktion for turister i Tel Aviv er den varmluftballon, der flyver højt over Tel Aviv i Ganei Yehoshua parken og byder på
spektakulært udsyn over byen og Sharon kysten både om dagen og om natten.

TLV Balloon er en kæmpemæssig varmluftballon, der tilbyder en 12 minutters flyvetur med 360 graders udsyn over hele Tel Aviv og det
omkringliggende område. Varmluftballonen er fyldt med helium, der er trygt og sikkert at bruge. Den svæver op i en højde på op til 120 meter,
er 23 meter i diameter og kan rumme op til 30 personer på hver flyvning. På turen medfølger en guide, der fortæller om alle de største
seværdigheder. På startstedet er der også et center for besøgende, hvor historien om varmluftballoner fra hele verden fortælles.

Tel Avivs luftballon er registreret som et fly i Israel med flyvesikkerhedscertificering fra luftfartsmyndighederne. Piloterne, der flyver
varmluftballonen, har gennemgået et unikt pilotkursus.

Der er ingen aldersgrænse, men børn under 14 år skal være ledsaget af en voksen. Der er kun ståpladser i Tel Aviv Balloon. Ballonen
indeholder ingen sæder eller afmærkede ståpladser.
Billetter kan bestilles online på hjemmesiden.
Flere oplysninger

Best regards,

Elena Negut
PR Manager



Israel Government Tourist Office for the Nordic countries
Tel 46 8 213386
E-mail pr@igto.se  

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 


