
SPIS, DRIKK OG VÆR GLAD I TEL AVIV-JAFFA!
TEL AVIV EAT FESTIVAL (29–31. MAI) OG TEL AVIV COCKTAIL WEEK (27. MAI – 2. JUNI)

 

 

TEL AVIV COCKTAIL WEEK (27. MAI – 2. JUNI)

Tel Aviv vil for første gang være vertskap for en «cocktail-uke», der mer enn tretti av byens mest populære
barer (inkludert The Norman, The Imperial og Jasper Johns) vil samarbeide og servere cocktailer til 6
euro, i et mangfold av smaker og ingredienser, til en rimelig pris. Midlertidige barer vil settes opp rundt om i
byen, med originale presentasjoner og kombinasjoner av cocktailer.

Den som ønsker å drikke cocktailer, kjøper billetter på nett, som gjør at man kan besøke barer der det tilbys
cocktailer til 6 euro.  Baren Bombay Garden på Dizengoff-gaten i hjertet av Tel Aviv er festivalens
midtpunkt, der deltagerne kan hente armbåndene som viser at de har kjøpt billett.

I tillegg vil de beste merkene og bartenderne arrangere egne eventer, seminarer og fester.

Festivalen arrangeres i samarbeid med Tel-Aviv kommune.

For mer informasjon og billetter: Billetter: https://www.tlvcw.co.il/

 

TEL AVIV EAT FESTIVAL (29–31. MAI)

EAT Festival vender tilbake til Charles Clore-parken den 29–31. mai 2018. Denne matfestivalen samler
sammen de beste kokkene, de beste rettene og den beste matopplevelsen i Israel på ett og samme sted.
Charles Clore-parken vil bli forvandlet til en feststemt markedsplass, med live-musikk, fargerike matvogner,
nyskapende gatemat, live-oppvisninger av kjendiskokker og smaksprøver fra de beste restaurantene i Tel
Aviv.

Kjendiskokker som kommer inkluderer: Haim Cohen, Shaul Ben Aderet, Yuval Ben Neria, Aviv Moshe og
mange flere.



mange flere.
 

Bilder til nedlasting: https://drive.google.com/open?id=1y_7N3XbpBEGI7rrRtlXlPplrAUoi9YA6
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Den Israelske Turistkontor har som oppgave å markedsføre Israel som destinasjon i Norden og å formidle turistinformasjon til allmennheten i disse
landene. Den Israelske statens Turistbyrå arbeider direkte under turistministeriet i Israel. Sammenlagt finnes 18 turistbyråer rundt om i verden som arbeider
med å fremme turismen til Israel.

Opplev det unike Israel – Besøk Tel Aviv, Party- og Beachbyen ved Middelhavet som aldri sover – Streif rundt i fascinerende Jerusalem med sine tre
verdensreligioner – Flyt på det helsebringende Dødehavet – Svøm med delfiner og snorkle i Rødehavets korallrev ved Eilat – Gå i Jesus fotspor i det Hellige
landet – Vandre i Galilea med sin utrolige natur.

Les mer på www.goisrael.com    


