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TEL AVIV COCKTAIL VIIKKO - 27. TOUKOKUUTA - 2. KESÄKUUTA
 

Tel Aviv isännöi "Cocktail Viikkoa" ensimmäistä kertaa, jolloin yli kolmekymmentä kaupungin kuuluisinta
baaria (mukaan lukien Norman, Imperial ja Jasper Johns) tekevät yhteistyötä ja tarjoavat 6 € cocktaileja,
joissa esitellään erilaisia makuja ja ainesosia, edulliseen hintaan. Pop up -baareja pystytetään ympäri
kaupunkia, joissa on alkuperäisiä cocktaileja sekä yhdistelmiä tarjolla.

Cocktailien juojat ostavat lippuja verkossa, joilla he pääsevät osallistuviin baareihin, joissa 6 € cocktaileja on
tarjolla.  Tel Avivin sydämessä Dizengoff Street -kadulla sijaitseva Bombay Garden -baari on festivaalin
keskus, josta osanottajat voivat noutaa rannekkeen, joka osoittaa, että he ovat ostaneet lipun.

Myös parhaat brändit ja baarimestarit järjestävät erikoistapahtumia, seminaareja ja juhlia

Festivaali järjestetään yhteistyössä Tel-Avivin kunnan kanssa.

Lisätietoja ja lippuja: Liput: https://www.tlvcw.co.il/

 

TEL AVIV EAT FESTIVAALIT – 29.-31. TOUKOKUUTA
 

EAT -festivaali palaa Charles Clore -puistoon 29.-31. toukokuuta 2018. Tämä ruokafestivaali kokoaa
Israelin parhaimmat kokit, parhaimmat ruoat ja parhaimmat ruokailukokemukset yhteen paikkaan. Charles
Clore -puisto muuttuu juhlavaksi markkinapaikaksi, jossa on elävää musiikkia, värikkäitä ruoka-autoja,



Clore -puisto muuttuu juhlavaksi markkinapaikaksi, jossa on elävää musiikkia, värikkäitä ruoka-autoja,
innovatiivista katuruokaa, live-esityksiä julkkis kokeilta ja maisteltavia annoksia Tel Avivin parhaista
ravintoloista.

Paikalla olevat julkkis kokit: Haim Cohen, Shaul Ben Aderet, Yuval Ben Neria, Aviv Moshe ja monia muita.

Kuvien lataus: https://drive.google.com/open?id=1y_7N3XbpBEGI7rrRtlXlPplrAUoi9YA6
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Israelin Valtion Matkailutoimiston tehtävänä on markkinoida Israelia matkakohteena Pohjoismaissa ja maissa sekä välittää matkailua
koskevia tietoja näiden maiden suurelle yleisölle. Israelin valtion matkailutoimisto toimii suoraan Israelin matkailuministeriön alaisuudessa.
Israelin suuntautuvan matkailun edistämisessä toimii kaikkiaan 18 matkailutoimistoa ympäri maailmaa.

 

Koe Israelin ainutlaatuisuus – Käy Tel Avivissa, juhla- ja rantalomakaupungissa Välimeren rannalla. Se ei nuku koskaan – Patikoi ympäri
kiehtovaa Jerusalemia, jossa harjoitetaan kolmea maailmanuskontoa – Kellu terveellisessä Kuolleessameressä – Ui delfiinien kanssa ja
snorklaa Punaisessa meressä Eilatin koralliriutoilla – Seuraa Jeesuksen jalanjälkiä Pyhässä maassa – Vaella Galilean ainutlaatuisessa
luonnossa.

 

Lisätietoja: www.goisrael.com 

 

 


