
Nye turistattraktioner i Israel denne sommer
Der åbnes nye attraktioner i Israel denne sommer, som ser ud til at blive turistmagneter for både gæster og lokale.

Planet Shark – en ny interaktiv udstilling for hele familien i Tel Aviv

En ny international udstilling ved navn Planet Shark, der allerede er set af millioner af mennesker i hele verden, kommer til Israel
denne sommer fra juni til august. Udstillingen, der er skabt af eksperter og professionelle, dokumenterer livet under havoverfladen
og viser modeller af hajer og et enestående udvalg af ægte og forstenede hajtænder og kæber, hvoraf nogle er over 370 millioner
år gamle.

Ved hjælp af Sensory 4-teknologi og avancerede følere projiceres udstillingen op på kæmpestore skærme, vægge, lofter, søjler og
endda gulve og viser fascinerende multimedieklip, der fører de besøgende langt ned under havoverfladen og præsenterer dem for
hajernes verden, der nu er i fare for udslettelse.

Planet Shark præsenterer åndeløst spændende historier om menneskers møde med hajer, giver detaljerede analyser af deres
enestående anatomi, biologi og sensorer samt en analyse af deres dræberstrategier. Udstillingen befinder sig i pavillon 2 i Israel
Trade Fair and Convention Center, Tel Aviv.

Israels største musikspringvand – Eilat

Musikspringvandet, der strækker sig over 1.500 kvadratmeter med 400 kulørte LED lys og 350 dyser, der sprayer vandet op til en
højde af omkring 30 meter, fungerer som en audiovisuel forestilling om natten og som et sted, hvor man kan nyde vandet og
morskaben om dagen. Besøgende i Eilat kan nyde de kølende vandstråler i de varme dagtimer, og selv stenene under fødderne
holder en behagelig, kølig temperatur.

Musikspringvandet rummer innovative teknologier og effekter, der er skabt til projektet i Eilat, herunder et audiosystem, der aldrig
tidligere er brugt til springvand noget sted i verden. Hertil kommer, at en applikation til mobiltelefoner er under udvikling, som vil
gøre det muligt for besøgende at "kontrollere" vandstrålerne.

Springvandsshowet vises fire gange om ugen om aftenen med gratis adgang for offentligheden.



Video

Park til ekstrem skateboarding – Eilat

Parken til ekstrem skateboarding, der er opført i international standard med stuntbaner til professionelle og amatører, kan også
være vært for internationale skateboard-konkurrencer. Skateboard-parken har gratis adgang for offentligheden og vil være åben
fra søndag til torsdag mellem kl. 12.00 og 23.00, fredage fra kl. 09.00 til 15.00 og lørdage og helligdage fra kl. 09.00 til 23.00.
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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 


