
TEL AVIV WHITE NIGHT - Kulturnatt 28. juni 2018 og Norwegian
lanserer for første gang direkterute mellom Israel og Norge

 

Den årlige feiringen av Tel Avivs unike kultur som varer hele natten —
“Tel Aviv White Night” finner sted den 28. juni, med over hundre gratis
eller lavpris arrangementer gjennom hele byen, fra morgen til kveld! 

 

Til høsten kommer Norwegian med direkterute mellom Oslo og Tel
Aviv. Det er første gang det går en direkterute mellom de to byene med

et norsk flyselskap.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Tradisjonen startet kort tid etter at UNESCO erklærte Tel Avivs historiske, urbane område “White City” et
Verdensarvområde i juli 2003. Siden da har kommunen Tel Aviv-Yafo markert UNESCOs erklæring hvert år
med en rekke White Night (Laila Lavan) feiringer, og i år forventer kommunen at en million mennesker vil
delta i en av de mange sosiale og festlige arrangementene i byen.
 

Arrangementene foregår over hele byen på utendørse steder, på museer og i lokale nabolag.  Blant noen
av høydepunktene er White Night feiringen på Frishman Beach, en konsert med blanding av groove, soul,
funk og pop. Rabin Square, hipster nabolaget Florentine, det renoverte området Neve Tzedek, Old Jaffa
og Tel Aviv havnen vil alle være en del av feiringen, hvor hvert område vil ha en spesiell atmosfære den
kvelden.
 

Noen av høydepunktene hvert år inkluderer Tel Avivs Bauhaus bygninger på Rothschild og Bialik Streets
som lyser opp gjennom hele natten med spesielle spotlights som fremhever unike arkitektoniske
elementer; Rabin Square arrangerer hodetelefon dans og musikk fest; Guidede turer arrangert over hele
byen, av turistforeningen i Tel Aviv-Yafo.

 

Oppdaterte detaljer for årets arrangementer vil bli publisert nærmere dagen, på hjemmesiden til Tel Aviv
kommune



 

 

 

Best Regards, 

 

Erika Samuelsson

PR manager

Israel Government Tourist Office (I.G.T.O)

The Nordic countries

T+46 8 213386, M+46 72 3113386

Box 5367, 102 49 Stockholm, Sweden

pr-se@goisrael.gov.il

www.goisrael.com

 

 

Den Israelske Turistkontor har som oppgave å markedsføre Israel som destinasjon i Norden og å formidle turistinformasjon til allmennheten i disse
landene. Den Israelske statens Turistbyrå arbeider direkte under turistministeriet i Israel. Sammenlagt finnes 18 turistbyråer rundt om i verden som arbeider



landene. Den Israelske statens Turistbyrå arbeider direkte under turistministeriet i Israel. Sammenlagt finnes 18 turistbyråer rundt om i verden som arbeider
med å fremme turismen til Israel.

Opplev det unike Israel – Besøk Tel Aviv, Party- og Beachbyen ved Middelhavet som aldri sover – Streif rundt i fascinerende Jerusalem med sine tre
verdensreligioner – Flyt på det helsebringende Dødehavet – Svøm med delfiner og snorkle i Rødehavets korallrev ved Eilat – Gå i Jesus fotspor i det Hellige
landet – Vandre i Galilea med sin utrolige natur.

Les mer på www.goisrael.com    


