CNN RANKAR TEL AVIV SOM DET FRÄMSTA RESMÅLET ATT
RESA TILL I JUNI
CNN placerar Tel Aviv högst upp på listan över reserekommendationer för juni månad.
Efter efterforskningar rankade CNN Travel sina fem bästa resmål för juni, med skönt
väder och utan de stora folkmassorna och kostnaderna som annars följer av högsäsong.
Tel Aviv rankades som nummer 1 framför Asheville, North Carolina i USA, St. Petersburg
i Ryssland, Split i Kroatien, Lake Powell, Arizona och Utah i USA.

Så här säger CNN om Tel Aviv:
Vår och höst är Tel Avivs lite billigare mellansäsonger, men det finns en anledning till att sommaren är den mest
populära. Resenärer, främst från Europa, lockas till Israels Medelhavskust den här tiden på året.
Israels näst mest populära stad har naturligtvis en hel del historiskt och kulturellt intressanta platser. Tel Avivs den
vita staden utsågs 2003 till ett världskulturarv av UNESCO. Detta område innehåller över 4 000 byggnader i
Bauhausstil eller International Style – flest av alla städer i världen. Arkitektoniska rundturer kan tas genom
Bauhaus Center.
Bli kultiverad på samtida galleriet Inga Gallery of Contemporary Art. Sedan öppningen 2006 har Inga spelat en
viktig roll för att främja och vårda Israels konstscen.
Bialik House var en gång hem för den hebreiska nationalpoeten Hayyim Nahman Bialik och är idag ett museum.
Huset byggdes 1925 av Joseph Minor som hade studerat under Alexander Baerwald och nu försökte skapa en
arkitektur i ”hebreisk stil”.
Tel Aviv är en bra stad för shopping eller bara att strosa runt. Besök Jaffa Market för lyxiga och vintagemässiga
husgeråd, kläder och varor. Shuk HaCarmel Market har läckra godsaker, blommor, kläder och judiska föremål.

Strandbesökare kommer att kunna njuta av temperaturer mellan 20–27 grader i juni och blygsam till ingen
nederbörd. Tel Aviv har många stränder att välja mellan.

Här är några att lägga på minnet:
-- Bograshov Beach är ett perfekt ställe för att titta på människor och insupa både Tel Avivs arkitektur och
Medelhavet.
-- Ajami Beach, strax söder om Old Jaffa, är ett lugnare alternativ om du vill komma bort från allt liv och
rörelse i Tel Aviv.
-- Mezizim Beach erbjuder en avslappnad atmosfär, alternativ för sena kvällar samt en lekplats.
-- När du fixat solbrännan, testa Café 9-Beach och deras Lemon Arak och ett kök bestående av israelisk fusion.
Tel Aviv, som ofta kallas Mellanösterns Miami, har ett blomstrande nattliv året om och ingen brist på vackra varelser,
men under White Night-galan blir staden extra lockande.
Den 28 juni firade Tel Aviv White Night - ett evenemang som pågår hela natten och där många restauranger, barer,
butiker, gallerior och museer håller öppet. För att hedra Tel Avivs vita stad som förklarats som ett av UNESCO:s
världsarv kommer det att finnas musik, konst och dansföreställningar över hela staden hela natten lång.

Läs hela artikeln: https://edition.cnn.com/travel/article/places-to-visit-june/index.html
Bilder från Tel Aviv på turistrådets flickr-konto:
https://www.flickr.com/photos/israelphotogallery/albums/72157635055283504
Bästa hälsningar,
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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

