
Storm i havet: Deltag i et nyt guinness rekordforsøg i dykning i
Eilat - hjemmefra 12. september 2014
Den verdensberømte undervands-fotokonkurrence, Eilat Red Sea, foregår i år for 10. gang mellem den 8. og 13. september 2014 i Eilat, som
er Israels sydligste feriested - og denne gang er folk fra hele verden inviteret til at deltage i et Guinness rekordforsøg i dykning.

Målet: At opnå en Guinness verdensrekord for det største antal tilskuere til en live-streamed undervandsbegivenhed med støtte og
deltagelse af alle dykkere og andre tilhængere af vand, uanset hvor de befinder sig i verden.

Udfordringen: Fredag morgen den 12. september gennemføres en af de mest storslåede dykninger, der nogensinde har fundet
sted. I en aktion, der aldrig tidligere er set, vil hundredvis af dykkere, 26 dykkerinstruktører, 32 produktionsfolk og 12 professionelle
fotografer i fællesskab dykke ned til Satil-vraget 24 meter under overfladen i det klare, koralfyldte Røde Hav ved Eilat.

Ved hjælp af sofistikeret teknologi vises dykningen live på YouTube, så millioner af seere, online surfere og smartphone-brugere i
hele verden får mulighed for at deltage i denne ekstraordinære begivenhed. Den kendte franske fotograf Nicolas Barraque, som
besøger Eilat i anledning af denne dykning, vil dokumentere hele arrangementet med sin specielle panoramateknik.

Guinness har opstillet en halv million seere som mål, for at rekorden registreres. Dykningen foregår den 12. september kl. 11.30
GMT +2. Udsendelsen, der også viser de spændende forberedelser til dykningen, begynder kl. 11.00 GMT +2. Udsendelsen kan
ses på http://www.eilatredsea.com/, når arrangementet starter.

Få flere oplysninger om Eilat Red Sea-konkurrencen på www.eilatredsea.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 


