
TEL AVIV ER BLEVET KÅRET SOM EN AF VERDENS TOP 10 BYER AF LÆSERNE AF GAYCITIES.COM

Ifølge tusindvis af læsere og medlemmer af Gaycities.com rangerer Tel Aviv som en af de top ti “Ultimative Dream Cities” i
verden på webstedets årlige konkurrence. Tel Aviv blev nummer tre i “Ultimate Dream City” efter Paris og Venedig; nummer to
efter New York i kategorien “The City that Never Sleeps” og nummer to efter San Francisco i kategorien “Pride City”. 

Webstedet beskriver Tel Aviv som: “LGBT-scenen i Tel Aviv er sandsynligvis Mellemøstens mest livlige.” Webstedet nævner Tel
Avivs “fri og lette strandatmosfære”, de “store danseparties”, der plejer at blive afholdt fredag aften, de mange forskellige
restauranter og “klubber, dans, musik og shopping.” 

Gaycities.com nævner også den årlige Gay Pride Festival, der i år finder sted den 2-8. juni 2013, og som forventes at tiltrække
tusindvis af besøgende og turister fra hele verden. Mere information om Tel Avivs livlige LGBT-scene kan fås på
www.gaytlvguide.com
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Den Israelske Stats Turistbureau har til opgave at markedsføre Israel som destination i Norden og Baltikum samt 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 


