
Tidningen Vagabond utser Tel Aviv som bästa staden att resa
till 2018!
 

Varje år listar tidningen Vagabond de bästa resmålen i olika kategorier. Per J Andersson, redaktör för
tidningen, gästade TV4 Nyhetsmorgon tidigare i veckan och berättade om topplaceringarna i de olika
kategorierna. I kategorin ”Bästa städerna” står Tel Aviv som vinnare.

 

 

 

 

För det åttonde året i rad har Vagabonds vittberesta redaktion listat de hetaste resmålen i världen att
besöka det nästkommande året. Nomineringen till Tel Aviv är för den 13 (8) kilometer långa
sandstranden och för att staden är coolast i Mellanöstern.

 

"Allt som resten av Mellanöstern inte är, det är Tel Aviv: tolerant, avspänd och sekulär",
konstaterar redaktionen. 

 

Per J Andersson från Vagabond skildrade i TV4 att ”Staden Tel Aviv är en bubbla som är tolerant,
avspänd och sekulär. Där lever många olika sorters människor sida vid sida i en ganska stor harmoni.
Exempelvis finns det en ganska stark gayrörelse. Judar, muslimer och kristna, alla samsas här. Tel Aviv
har en av världens finaste stadsstränder, en 8 km (13 km) lång gyllengul fin sandstrand direkt inpå
stadskärnan. Gå från caféet rakt ner till stranden!

 

Se hela listan Vagabond korar: Hetaste resmålen 2018!:

http://www.vagabond.se/artiklar/nyheter/20171219/vagabond-korar-hetaste-resmalen-2018/    

 

Se klippet från TV4 Nyhetsmorgon, Tel Aviv börjar från 2,33 minuter: 

http://www.tv4.se/nyhetsmorgon/klipp/hit-ska-du-resa-2018-%C3%A4t-v%C3%A4rldens-b%C3%A4sta-
mat-f%C3%B6r-under-20-kronor-3949008



Önskar er En God Jul och Gott Nytt År! 
 

Bästa hälsningar,

 

Erika Samuelsson

PR manager

Israel Government Tourist Office (I.G.T.O)

The Nordic countries

T+46 8 213386, M+46 72 3113386

Box 5367, 102 49 Stockholm, Sweden

pr-se@goisrael.gov.il

www.goisrael.com

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 


