
Frankrikes første homofile ektepar valgte å feire bryllupsreise i Tel
Aviv!
Rekordmange 100 000 personer fra Israel og utlandet deltok i den årlige Tel Aviv Gay Pride Parade fredag 7. juni og forvandlet
byen til en eneste gigantisk, fargesprakende gatefest og høydepunktet for en ukes med Gay Pride-aktiviteter.

 

Tel Aviv er kjent for sin liberale atmosfære, sitt livlige natteliv og sine urbane strender, og alt dette har gjort byen til en av verdens
mest populære homovennlige destinasjoner. Byen ble kåret til Best Gay City i rundspørring som ble gjennomført av GayCities i
2011.

Paraden ble avsluttet med et strandparty på Gordon Beach med den israelske supermodellen Bar Rafaeli som vert, med levende
musikk og DJ-show.

Blant de anslagsvis 25 000 turistene som strømmet til Tel Aviv til de store festene og begivenhetene som førte fram til Gay Pride
Parade, var Vincent Autin og Bruno Boileau, det første homofile paret som ble lovlig viet i Frankrike, og paret tilbrakte en
bryllupsreiseweekend i byen og deltok i festlighetene i Gay Pride Week.

Tel Aviv Gay Pride Parade 2014 finner sted 13. juni 2014.

http://www.tel-aviv-gay-vibe.com/ 
http://www.gaytlvguide.com/
Med vänlig hälsning

Erika Samuelsson PR manager
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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   


