
TRAVEL + LEISURE utser TEL AVIV som en av de 50 bästa
platserna att resa till 2018!
 

Travel + Leisure har just publicerat 2018 års lista: ”50 Best Places to Travel in 2018”. Och Travel + Leisure säger: ”Från en
avlägsen, idyllisk ö till världens designhuvudstad – dessa resmål har aldrig varit bättre”. Listan skapas av deras egna reseexperter:
från reseförfattare över hela världen till Travel + Leisures egna reserådgivare och redaktörer. De undersöker vilka platser som
ligger i framkant och vilka platser det globalt pratas om, oavsett om det handlar om nya hotell, museum eller stora internationella
evenemang.

 

 

 

Travel + Leisure listar Tel Aviv som en av de ”bästa platserna att resa till 2018”:

“Tel Aviv har på senare år fått mycket uppmärksamhet för sitt nattliv och för den kreativa kulinariska scenen. Nu för tiden har tyngdpunkten flyttat
söderut, till den antika hamnstaden Jaffa (tekniskt sett en del av staden).

Den här månaden öppnar hotellet Setai i ett före detta ottomanskt fängelse, ett nytt W Hotel inrymt i ett kloster från 1800-talet och ett
pilgrimsvandrarhem är planerat att öppnas i mars. Det här är bara några exempel från en växande lista över lyxiga hotell, restauranger och butiker
som kommer att öppnas på de slingrande gatorna i den gamla fiskebyn.

Det som brukade vara Jaffas ganska ruffiga loppmarknad är idag platsen för flera exklusiva antikaffärer och trendiga caféer och barer – och många
barer erbjuder livemusik framåt natten.

Och missa inte Maskit, ett ikoniskt israeliskt modehus känt för sina broderier som har uppstått igen efter att Maskit var stängt under 1990-talet.
Många spännande kockar har också öppnat verksamhet bland Jaffas kyrkor, moskéer och arkeologiska platser.

Testa Beit Kandinof, en restaurang i en 1600-talsbyggnad där kreativa rätter som kronärtskocka-och-pesto-bruschetta serveras jämsides med
lokala konstutställningar.”

 

Läs hela artikeln: 

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



 

Israeliska Statens Turistbyrå har som uppgift att marknadsföra Israel som destination i Norden och att förmedla turistinformation till allmänheten i dessa
länder. Israeliska Statens Turistbyrå  arbetar direkt under turistministeriet i Israel. Sammanlagt finns 18 turistbyråer runt om i världen som arbetar med att
främja turismen till Israel.

Upplev det unika Israel – Besök Tel Aviv, Party- och Beachstaden vid Medelhavet som aldrig sover – Strosa runt i fascinerade Jerusalem med sina tre
världsreligioner – Flyt på hälsosamma Döda havet – Simma med delfiner och snorkla i Röda havets korallrev vid Eilat – Gå i Jesus fotspår i Heliga landet –
Vandra i Galiléen med sin häpnadsväckande natur.

 

 Läs mer på www.goisrael.se 



 


