
Frankrikes  första  nygifta  gaypar  valde  att  fira  smekmånad  i
 Tel Aviv!
Fredagen den 7 juni deltog rekordmånga israeler och utländska besökare, 100,000, i den årliga Gay prideparaden i Tel Aviv.
Paraden som var höjdpunkten på en veckas Gay pride-aktiviteter förvandlade staden till en enda gigantisk färgglad gatufest.

Tel Aviv är känt för sin liberala atmosfär, sitt pulserande nattliv, och sina urbana stränder. Allt detta har tillsammans gjort staden till
ett av de populäraste, mest gayvänliga resmålen i världen. Staden utnämndes till den ”Bästa Gaystaden”, i en undersökning som
genomfördes av GayCities 2011.

Paraden avslutades med ett strandparty på Gordon Beach, vilket gästades av den israeliska supermodellen Bar Refaeli, och
vilket innehöll liveuppträdanden och DJ-sets.

Bland de uppskattningsvis 25, 000 turister som flockades till Tel Aviv för att delta i de stora festerna och evenemangen, vilka
kulminerade i Gay Pride-paraden, kan nämnas Vincent Autin och Bruno Boileau, det första gayparet som gifte sig lagligt i
Frankrike. Paret tillbringade en smekmånadshelg i staden och deltog i festligheterna under Gay Pride-veckan.

Tel Aviv Gay Pride-paraden 2014 kommer att äga rum den 13 juni 2014.

http://www.gaytlvguide.com/

www.tel-aviv-gay-vibe.com

Med vänlig hälsning
Erika Samuelsson
PR manager
pr@igto.se
Tel. 46 8 213386 Mobil. 46 72 3113386

Israeliska Statens Turistbyrå har som uppgift att marknadsföra Israel som destination i Norden och Baltikum samt 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 


