
2013 Tel Aviv Gilette Marathon 
35 000 løpere og 100 000 tilskuere og deltakere forventes å ta del i Tel Aviv Gillette Marathon i åre, ett av de mest populære
løpsarrangementene i Israel som finner sted fredag 15. mars 2013. 

Tel Aviv-Yafo kommune kaller denne maratonen med flere løyper en internasjonal idrettsbegivenhet, og som sådan vil store deler
av byen være avstengt av hensyn til deltakerne, i tråd med tradisjonen til de største maratonkonkurransene verden over. Løperne
får oppleve en unik urban rute som fører dem gjennom Tel Avivs Hvite by (oppført på Unescos verdensarvliste), langs Tel Avivs
ikoniske strandpromenade og forbi byens mest attraktive steder og gater, inklusive Dizengoff St, Rothschild Avenue, Azrieli
Towers, Sharona, Ramat Ha'Chayal-området, Rabin Square, Tachana, Habima Theater og mye mer. 

Maratonen tilbyr 7 ulike løyper med forskjellig vanskelighetsgrad, slik at tusenvis av løpere i alle aldre kan delta i de ulike heatene.
For første gang kan deltakerne også løpe for en god sak og velge en blant flere registrerte veldedige organisasjoner som er
oppgitt på nettstedet. 

Maratonløypene:

Helmaraton (42,195 km)
Halvmaraton (21 km)
Sentrumsløp (10 km)
10 % løp (4,2 km)
30 km håndsykkelløp for deltakere med spesielle behov
Barneløp (420 m)
Inlinerulleskøyteløp halvmaraton
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Den Israelske Turistkontor har som oppgave å markedsføre Israel som destinasjon i Norden og Baltikum, samt 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.no   


