
TRAVEL + LEISURE PLACERER TEL AVIV BLANDT BEST 50
PLACES TO TRAVEL IN 2018
 

Travel + Leisure har lige publiceret deres "50 Best Places to Travel in 2018”. Travel + Leisure
siger: ”Fra en fjerntliggende, idyllisk ø til verdens design-hovedstad - disse destinationer har
aldrig været bedre". Listen er dannet på baggrund af deres egne eksperter, rejseskribenter
rundt omkring i verden og T+L's rejsekonsulenter og -redaktører. De ser på, hvilke steder der
lige nu er på forkant med den globale samtale, uanset om det drejer sig om nye hoteller og
museer eller større internationale arrangementer.
 

 

Travel + Leisure placerer Tel Aviv på listen over disse "bedste steder for rejser i 2018" og
siger:

”Tel Aviv har tiltrukket sig stor opmærksomhed for sit natteliv og sin kreative kulinariske scene i de senere
år. Nu til dags er byens tyngdepunkt flyttet sydpå, til den gamle havneby Jaffa (teknisk set en del af
byen).

I denne måned åbner Setai i det tidligere osmanniske fængsel; et nyt W Hotel , der har til huse i et
tidligere kloster fra 1800-tallet, og et pilgrims-herberg forventes at åbne i marts. Det er bare det seneste
på en voksende liste af eksklusive hoteller, restauranter og butikker, der dukker op i de snoede gader i det
tidligere fiskerleje.

Jaffas engang så lurvede loppemarked er nu fyldt med en række high-end antikforretninger, som er
placeret side om side med trendy caféer og barer - mange byder på levende musik om aftenen.

Gå ikke glip af Maskit, et ikonisk israelsk modehus kendt for sine broderier, der lige er blevet reinkarneret
efter lukning i 1990erne. Mange interessante kokke har også åbnet en forretning blandt Jaffas kirker,
moskeer og arkæologiske udgravninger.



Prøv Beit Kandinof, en restaurant, der har til huse i en bygning fra det 17. århundrede, hvor kreative
retter som artiskok-og-pesto-bruschetta serveres side om side med de lokale kunstudstillinger". 

For at læse hele artiklen:  

http://www.travelandleisure.com/trip-ideas/best-places-to-travel-in-2018
 

 

 



Den Israelske Stats Turistbureau har til opgave at markedsføre Israel som destination i Norden og at formidle turistinformationer til offentligheden i disse
lande. Den Israelske Stats Turistbureau arbejder direkte under turistministeriet i Israel. Sammenlagt findes der 18 turistbureauer rundt om i verden, som
arbejder med at fremme turismen i Israel.

 

Oplev det unikke Israel – Besøg Tel Aviv, party– og badebyen ved Middelhavet, som aldrig sover – Spadsér rundt i fascinerende Jerusalem med dens tre
verdensreligioner – Flyd i det sunde Døde Hav – Svøm med delfiner og snorkle i Det Røde Havs koralrev ved Eilat – Gå i Jesus fodspor i Det Hellige Land –
Vandre i Galilæa med områdets forbløffende natur.

 

Læs mere på www.goisrael.dk 


