
CNN RANGERER TEL AVIV SOM DESTINASJON NUMMER ÉN Å
REISE TIL I JUNI

 

 

 

CNN setter Tel Aviv på toppen av listen over anbefalte steder å reise til i juni
måned. Etter en undersøkelse rangerte CNN Travel sine topp 5 reisemål for
juni med herlig vær, og ingen store folkemengder og kostnader ved
høysesong.

 

Tel Aviv var rangert som nummer 1, over Asheville, North Carolina, USA; St. Petersburg, Russland; Split i
Kroatia; Lake Powell, Arizona og Utah USA.

Her er hva CNN hadde å si om Tel Aviv:

Tel Avivs rimeligere sesonger er våren og høsten, men det er grunn til at sommeren er mest populær.
Særlig europeere flokker seg til Israels middelhavskyst på denne tiden av året.

Israels nest mest folkerike by har selvsagt sin andel av historiske og kulturelle severdigheter. Tel Avivs
White City ble oppført på UNESCOs liste over verdens kultur- og naturarvsteder i 2003. Dette området
har over 4000 bygninger som er bygget i enten Bauhaus eller Internasjonal Stil -- den største
samlingen i verden. Arkitektoniske turer kan tas gjennom Bauhaus-senteret.

Bli kultivert hos Inga Gallery of Contemporary Art (samtidskunst). Siden det åpnet i 2006, har Inga spilt
en viktig rolle med å promotere og utvikle Israels kunstscene.

Bialik Huset var en gang hjemmet til den hebraiske nasjonale dikteren Hayyim Nahman Bialik, og
fungerer nå som et museum. Huset ble bygd i 1925 av Joseph Minor, som hadde studert under
Alexander Baerwald, og forsøkte å utforme arkitektur med en “hebraisk stil”.



Alexander Baerwald, og forsøkte å utforme arkitektur med en “hebraisk stil”.

Tel Aviv er en flott by for shopping eller å bare spasere gjennom. Ta en tur innom Jaffa markedet for
eksklusive og vintage inspirerte husholdningsartikler, klær og varer. Shuk HaCarmel markedet har
smakfulle godbiter, blomster, klær og Judaica.

Strandløver vil kunne nyte en temperatur mellom 20—27 grader i juni, og veldig lite nedbør. Tel Aviv
har mange strender å velge mellom.

Her er noen du bør vurdere:

-- Bograshov Beach er et utmerket sted for å titte på mennesker og ta innover seg Tel Avivs
arkitektur, så vel som middelhavet.

-- Ajami Beach, like sør for Old Jaffa, er et roligere alternativ hvis du ønsker å unnslippe Tel
Avivs kjas og mas.

-- Mezizim Beach tilbyr en laid back atmosfære, alternativer til en sen kveld, samt en lekeplass.

Når du har fått en brunfarge, prøv Café 9-Beach for en sitron arak og israelsk mat.

Ofte referert til som “the Miami” i Midtøsten, har Tel Aviv et velstående uteliv året rundt og ingen
mangel på vakre vesener, men ting kan bli intens, spesielt med White Night galla.

Den 28. juni vil Tel Aviv feire White Night -- et arrangement som varer hele natten der mange
restauranter, barer, butikker, gallerier og museer holder dørene åpne. For å markere at Tel Avivs White
City ble oppført på UNESCOs liste over verdens kultur- og naturarvsteder, vil det være musikk, kunst
og danseforestillinger over hele byen, hele natten lang.
 

For hele artikkelen: https://edition.cnn.com/travel/article/places-to-visit-june/index.html

Bilder av Tel Aviv på Flickr kontoen til Tourism Ministry:
https://www.flickr.com/photos/israelphotogallery/albums/72157635055283504
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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
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.



landet – Vandre i Galilea med sin utrolige natur.

Les mer på www.goisrael.com    


