
ÄT, DRICK OCH VAR GLAD I TEL AVIV - JAFFA! 
 

TEL AVIV EAT FESTIVAL - 29–31 MAJ OCH TEL AVIV COCKTAIL WEEK - 27 MAJ–2 JUNI
 

 

 

 

TEL AVIV COCKTAIL WEEK - 27 MAJ–2 JUNI
 

Tel Aviv kommer att för första gången vara värd för en ”Cocktail Week” där mer än 30 av
stadens mest kända barer (inklusive the Norman, The Imperial och Jasper Johns) samarbetar
och serverar cocktails för 6 €, med en mängd smaker och ingredienser, till ett bra pris.
Pop up-barer kommer att placeras ut i hela staden med presentationer av original-cocktails
och kombinationer.

Cocktail-fantaster köper biljetter online som gör att de kan gå till barer där cocktails för 6 €
erbjuds. Baren Bombay Garden på Dizengoff Street i centrala Tel Aviv är festivalens hjärta
där deltagare kan hämta sina armband som visar att de har köpt en biljett.

Dessutom kommer de bästa varumärkena och bartendrarna att vara värd för särskilda
evenemang, seminarier och fester.

För mer information och biljetter: https://www.tlvcw.co.il/
 

 



TEL AVIV EAT FESTIVAL - 29–31 MAJ
 

EAT Festival återvänder till Charles Clore Park den 29–31 maj 2018. Den här matfestivalen
samlar de bästa kockarna, de bästa maträtterna och den bästa matupplevelsen i Israel på en
och samma plats. Charles Clore Park förvandlas till en festlig marknadsplats med livemusik,
färgglada food trucks, kreativ street food, liveframträdanden från kända kockar och
provsmakningar från de bästa restaurangerna i Tel Aviv.

De kända kockarna på plats inkluderar: Haim Cohen, Shaul Ben Aderet, Yuval Ben Neria,
Aviv Moshe och många fler.
 

Festivalen hålls i samarbete med staden Tel-Aviv.
 

Bilder för nedladdning: https://drive.google.com/open?
id=1y_7N3XbpBEGI7rrRtlXlPplrAUoi9YA6
 

 

Bästa hälsningar,
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Israeliska Statens Turistbyrå har som uppgift att marknadsföra Israel som destination i Norden och att förmedla turistinformation till allmänheten i dessa
länder. Israeliska Statens Turistbyrå  arbetar direkt under turistministeriet i Israel. Sammanlagt finns 18 turistbyråer runt om i världen som arbetar med att
främja turismen till Israel.

Upplev det unika Israel – Besök Tel Aviv, Party- och Beachstaden vid Medelhavet som aldrig sover – Strosa runt i fascinerade Jerusalem med sina tre
världsreligioner – Flyt på hälsosamma Döda havet – Simma med delfiner och snorkla i Röda havets korallrev vid Eilat – Gå i Jesus fotspår i Heliga landet –
Vandra i Galiléen med sin häpnadsväckande natur.

 

 Läs mer på www.goisrael.se 

 




