
Ny turistattraksjon i Israel i sommer
Nye attraksjoner åpner opp i Israel denne sommeren og vil bli en magnet for både turister, besøkende og den lokale befolkningen.

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

En ny interaktiv utstilling som er kalt Planet Shark, som allerede er sett av to millioner mennesker over hele verden, kommer til
Israel i sommer mellom juni og august. Utstillingen er laget av hai-eksperter og fagfolk som dokumenterer livet under vann. Den
viser hai-modeller og en utrolig rekke med ekte og fossile haitenner og kjever, hvor noen er mer enn 370 millioner år gammel.

Med avansert Sensory 4-teknologi og avanserte sensorer prosjekteres det hele på gigantiske skjermer, vegger, tak og kolonner,
ja, selv på gulvene, noe som gir et hypnotiserende multimedieshow som fører de besøkende dypt ned under vann og viser dem
haiens verden, en verden som i dag er i ferd med å utryddes.

Planet Shark presenterer utrolige historier om menneskers møte med haier, detaljerte analyser av haiens unike anatomi, biologi
og sanser, samt en analyse av deres rovdyrstrategier. Utstillingen finner sted i Pavillion #2m Israel Trade Fairs and Convention
Center i Tel Aviv.

Israels største musikalske fontene – Eliat

Den musikalske fontenen, som strekker seg over 1500 kvadratmeter med mer enn 4000 fargede LED-lys og 350 vannsøyler som
stiger nesten 30 meter i været, er et lydvisuelt spetakkel om natten og et sted å nyte vann og lek om dagen. Besøkende til Eliat kan
kjøle seg av blant vannsøylene under de varme dagtimene – selv steinene under føttene vil være behagelig kjølige.

Den musikalske fontene består av innovativ teknologi og effekter som er spesiallaget for fontenen i Eliat, inkludert et lydsystem
som aldri tidligere har vært brukt i en fontene. Dessuten holder man på å utvikle en app som vil gjøre at de besøkende kan
"kontrollere" vannsøylene.

Fontenen vil være aktiv fire ganger om uken på ettermiddagen og er åpen og gratis for publikum.

Video



Ekstrem skatepark – Eliat

Dem ekstreme skateparken er bygget etter internasjonale standarder, med stunt tracks for proffer og amatører og skateparken
kan holde internasjonale skateboardingskonkurranser. Skateparken er åpen og gratis for publikum og vil være åpen fra søndag til
torsdag mellom kl. 12.00 og 23.00, og på fredager fra kl. 9.00 til 15.00 og lørdager og helligdager fra 9.00 til 23.00.
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Den Israelske Turistkontor har som oppgave å markedsføre Israel som destinasjon i Norden og Baltikum, samt 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.

Les mer på www.goisrael.no   


