
STORM IN THE SEA:   OSALLISTU GUINNESIN
ENNÄTYSSUKELLUKSEEN EILATISSA 12. SYYSKUUTA 2014 –
OMALTA KOTIKONEELTASI KÄSIN!
Maailman tunnetuin vedenalainen valokuvauskilpailu Eilat Red Sea järjestetään 8.–13. syyskuuta Israelin eteläisimmässä lomakohteessa
Eilatissa. Kymmenettä kertaa järjestettävään tapahtumaan houkutellaan tällä kertaa osallistujia kaikkialta maailmasta.

Tavoitteena on päästä Guinnessin ennätystenkirjaan kaikkien aikojen suurimman yleisön keränneenä, reaaliajassa lähetettynä
vedenalaisena tapahtumana. Tavoitteen saavuttamiseksi järjestäjät tarvitsevat sukeltajien ja meren ystävien tukea kaikkialta
maailmasta.

Perjantaina 12. syyskuuta on luvassa yksi maailman tähän asti upeimmista sukelluksista, kun sadat sukeltajat, 26
sukelluksenopettajaa, 32 tuotantotiimin jäsentä ja 12 ammattivalokuvaajaa suuntaavat yhdessä 24 metrin syvyyteen Satil-laivan
hylkyä ympäröiviin kirkkaisiin ja korallien täyttämiin Punaisenmeren vesiin.

Edistyneen tekniikan avulla he lähettävät sukellukselta reaaliaikaista kuvaa YouTube Live -kanavalle. Miljoonat katsojat,
verkkosurffailijat ja älypuhelimen käyttäjät eri puolilta maailmaa pääsevät siis osallistumaan tähän harvinaislaatuiseen
tapahtumaan. Nimekäs ranskalainen valokuvaaja Nicolas Barraque saapuu Eilatiin nimenomaan tätä sukellusta varten ja
dokumentoi vedenalaisia tapahtumia erityisillä panoraamatekniikoillaan.

Täällä voit katsoa tapahtuman toteutuksesta kertovan lyhyen videon.

Guinness on määrittänyt ennätystenkirjaan pääsyn rajaksi puoli miljoonaa katsojaa. Sukellus alkaa 12. syyskuuta klo 11.30
paikallista aikaa (GMT +2). Jännittäviä esivalmisteluja esittelevä lähetys alkaa jo klo 11.00 paikallista aikaa (GMT +2). Lähetystä
seurataan tapahtuman alettua myös osoitteessa http://www.eilatredsea.com/.

Live Stream Video Embed Code: www.youtube.com/embed/bT8DMYSuN6c

Lisätietoa Eilat Red Sea -kilpailusta on osoitteessa www.eilatredsea.com.
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Israelin Valtion Matkailutoimiston tehtävänä on markkinoida Israelia matkakohteena Pohjoismaissa ja Baltian maissa sekä välittää



Israelin Valtion Matkailutoimiston tehtävänä on markkinoida Israelia matkakohteena Pohjoismaissa ja Baltian 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.fi 

Ellet enää halua saada uutiskirjettämme, lähetä sitä koskeva viesti osoitteeseen pr@igto.se


