
Uusia turistinähtävyyksiä Israelissa tänä kesänä
Israelissa avataan yleisölle tänä kesänä uusia nähtävyyksiä, joista muodostuu varmasti vetonauloja turisteille, vierailijoille ja
paikallisille.

Planet Shark – uusi interaktiivinen koko perheen näyttely Tel Avivissa

Uuden interaktiivisen Planet Shark -näyttelyn ovat nähneet jo miljoonat ihmiset ympäri maailmaa. Nyt näyttely saapuu Israeliin kesä
–elokuuksi 2015. Näyttelyn ovat tuottaneet haiasiantuntijat ja -ammattilaiset, jotka ovat keränneet tietoa vedenalaisesta
maailmasta. Näyttelyssä on esillä haimalleja ja poikkeuksellisen suuri määrä hainhampaita ja -kitoja, joista osa on yli 370
miljoonaa vuotta vanhoja.

Näytöt hyödyntävät edistynyttä Sensory 4 -teknologiaa ja edistyneitä antureita, ja ne heijastetaan suurille valkokankaille, seiniin,
kattoihin, pylväisiin ja jopa lattioihin. Lumoavat multimediaesitykset vievät vierailijat syviin vesiin ja esittelevät nyt sukupuuton uhan
alla olevien haiden maailman.

Planet Shark esittelee henkeäsalpaavia kertomuksia ihmisten ja haiden kohtaamisista, yksityiskohtaisia analyyseja haiden
ainutlaatuisesta anatomiasta, biologiasta ja tuntoelimistä sekä analyysin niiden saalistusstrategioista. Näyttely järjestetään Tel
Avivissa sijaitsevan Israelin messu- ja kokouskeskuksen paviljongissa 2.

Israelin suurin musiikkisuihkulähde – Eilat

Musiikkisuihkulähde ulottuu yli 1 500 m²:n alueelle. Yli 400 värillistä LED-valoa ja vesisuihkua ruiskuttavat vettä jopa 30 metrin
korkeudelle. Kaikki tämä tarjoaa audiovisuaalisen spektaakkelin pimeän aikaan, ja päivisin paikalla voi huvitella ja nauttia
vedestä. Eilatissa vierailevat voivat vilvoitella vesisuihkuissa päiväsaikaan – jopa suihkulähteen kivien lämpötila pidetään
miellyttävän viileänä.

Musiikkisuihkulähde on innovatiivisen tekniikan tulosta, ja tehosteet on suunniteltu erityisesti Eilat silmällä pitäen. Mukana on
äänijärjestelmä, jota ei ole koskaan ennen käytetty suihkulähteissä. Lisäksi kehitteillä on mobiilisovellus, jonka avulla vierailijat
voivat "ohjata" vesisuihkuja.



Suhkulähdeshow järjestetään neljä kertaa viikossa iltaisin, ja se on yleisölle ilmainen.

Video

Ekstreme-skeittipuisto – Eilat

Ekstreme-skeittipuisto on rakennettu kansainvälisten standardien mukaan, ja siellä on stunttiradat ammattilaisille sekä
harrastelijoille omat. Paikalla on mahdollista järjestää kansainvälisiä rullalautailukilpailuja. Skeittipuisto on yleisölle ilmainen ja
avoinna sunnuntaista torstaihin klo 12–23, perjantaisin klo 9–15 ja lauantaisin sekä pyhäpäivinä klo 9–23.
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