
«STORM IN THE SEA»:   DELTA I ET NYTT FORSØK PÅ Å SETTE
GUINNESS-REKORD I DYKKING I EILAT – FRA HJEMMETS LUNE
REDE – DEN 12. SEPTEMBER 2014
Verdens mest berømte fotokonkurranse under vann, Eilat Red Sea, arrangeres for tiende år på rad mellom 8. og 13. september 2014 i Eilat,
Israels sørligste feriested. Denne gang inviteres folk fra hele verden til å delta i et forsøk på å sette ny Guinness-rekord i dykking.

Målet: Å sette en Guinness-rekord når det gjelder størst antall publikum for et live-streamet undervannsarrangement – med støtte
fra og deltakelse av alle dykkere og havsentusiaster, uansett hvor de befinner seg, verden over.

Utfordringen: På fredag morgen den 12. september vil et av tidenes mest storslagne dykk foregå. I en operasjon som aldri har vært
sett tidligere, vil hundrevis av dykkere, 26 dykkerinstruktører, 32 produksjonsmedarbeidere og 12 profesjonelle fotografer foreta et
dykk sammen ved Satil-vraket, 24 meter ned i det klare, korallfylte vannet i Rødehavet ved Eilat.

Ved hjelp av et avansert teknologisk oppsett vil dykket bli sendt live på YouTube Live, hvor millioner av seere, online-surfere og
smarttelefoneiere fra hele verden kan ta del i dette ekstraordinære arrangementet. Den velrenommerte franske fotografen Nicolas
Barraque, som besøker Eilat spesielt for dette dykket, vil dokumentere hendelsen ved hjelp av sine spesielle panoreringsteknikker.

Guinness har satt som mål å oppnå en halv million seere for at rekorden skal bli registrert. Dykket vil foregå den 12. september kl.
10:30 norsk tid. Sendingen, som også viser de mest spennende forberedelsene til dykket, vil starte kl. 10:00 norsk tid. Sendingen
vil også markeres på http://www.eilatredsea.com/når arrangementet starter.

EMBED-kode for live-streaming på YouTube: www.youtube.com/embed/bT8DMYSuN6c

For mer informasjon om Eilat Red Sea-arrangementet, besøk www.eilatredsea.com.
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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.



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   


