
Kärlek över alla gränser på Tel Aviv Pride
Idag firar Tel Aviv sin årliga Pridefestival som har hållits ända sedan 1979. Den svenska delegationen anförs av Ambassadör
Nesser som kommer att gå med i paraden tillsammans med andra svenskar på plats. Varje år deltar mer än 100 000 människor i
Tel Avivs Gay Pride Parade, varav uppskattningsvis 30 000 är turister.

I parken Gan Meir samlades den svenska delegationen anförd av Ambassadör Nesser tillsammans med bland annat Tobias Karlsson, känd
bland annat från Let's Dance, och den väldigt uppskattade körledaren Gabriel Forss. Självklart var det ett blågult tema på deltagandet i
paraden. Med svenska fanor böljande i vinden dansade delegationen på Tel Avivs gator. Israelerna älskar Sverige,  fotografer inklusive
israelisk tv intervjuade, fotade och filmade. 

Tel Avivs Pride-vecka bjuder i år på över 50 specialevenemang. Varje år deltar mer än 100 000 människor i Tel Avivs Gay Pride Parade, varav
uppskattningsvis 30 000 är turister. Höjdpunkten under prideveckan är den jättelika färgsprakande gatufesten den 12 juni. Festligheterna
avslutas den 14 juni 2015  med ett specialevenemang som omfattar en cykeltur tur och retur till Jaffa, via promenaden och stadskärnan, och
därefter följer ett cocktailparty i solnedgången. I mars fick Tel Aviv den hedrande titeln “Place to Be” av MATE, en tysk gaylivsstilstidskrift, vid
International ITB Tourism Fair 2015.
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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 


