
Tel Aviv Balloon – Den nyaste turistattraktionen i staden som
aldrig sover

De nyaste attraktionen för turister i Tel Aviv är varmluftsballongen. Den flyger högt över Tel Aviv i Ganei Yehoshua Park och erbjuder en spektakulär
utsikt, både dag och natt, över staden och kustregionen Sharon.
TLV Ballon är en gigantisk luftballong som erbjuder en 12 minuters svävande åktur med 360 graders utsikt över hela Tel Aviv och det omgivande
området. Varmluftsballongen är fylld med säker heliumgas och svävar upp till 120 meter. Den är 23 diameter bred och kan ta upp till 30 personer
varje åktur. En guide förklarar alla viktiga attraktioner och vyer under åkturen. Det finns också ett besökscenter vid startpunkten där man kan läsa
om historien om luftballonger från hela världen.

TLV Balloon är registrerad som ett flygplan med flygsäkerhetscertifiering från Israel Civil Aviation Authority, och piloterna som flyger
varmluftsballongen har genomgått en unik pilotkurs.

Det finns ingen åldersgräns, men barn under 14 år måste åtföljas av en vuxen. Man kan endast stå upp i Tel Aviv Balloon. Det finns inga sittplatser
eller utsedda ståplatser.
Biljetter kan beställas online på hemsidan.
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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 


