
20 kostnadsfria aktiviteter i Tel Aviv
Tel Aviv är staden som är tillgänglig för alla och det finns en hel del aktiviteter och platser att besöka som är helt gratis för den som reser
med en liten budget men samtidigt vill uppleva mycket. I listan nedan finns inspiration till den kompletta vistelsen för både stora och små.

Sightseeing

Stadsvandring i Den Vita Staden

Få en guidad tur i Den vita staden. Två timmars vandring bland de berömda Bauhaus-byggnaderna i området som är uppfört på UNESCOS
världsarvslista.  Turen startar i de ursprungliga delarna av Tel Aviv och avslutas bland de karaktäristiska funktionalistiska husen.

 46 Rothschild Blvd.

Lördagar kl. 11.00

www.tel-aviv.gov.il/en.visit

 

Stadsvandring i Sarona

Vandra i den gröna oasen Sarona mitt bland skyskraporna. Två timmars promenad i området med guidning kring platser med koppling till de historiska
händelserna i området.

11 Avraham Albert Mendler St.

Fredagar kl. 11.00

www.tel-aviv.gov.il/en/visit

 

Museer

Helena Rubinstein pavilion for contemporary art

Varierande utställningar som reklekterar olika områden och tekniker inom modern internationell och Israelisk konst.

Gratis inträde för barn under 18 år.

6 Tarsat Blvd.

www.tamuseum.org.il

 

Tel Aviv Museum of Art

Upplev världens största samling av Israelisk konst i världsklass. Såväl den permanenta samlingen som de tillfälliga internationella utställningarna av
målningar, skulpturer, fotokonst och videoinstallationer erbjuder en upplevelse utöver det vanliga.

Gratis inträde för barn under 18 år.

27 Shaul Hamelech Blvd.

Mån, Ons, Lör: 10.00-18.00

Tors: 10.00-21.00

Fre: 10.00-14.00

www.tamuseum.org.il

 

MUZA, Eretz Israel Museum Tel Aviv

Museet fokuserar på Israelisk historia och kultur utifrån flertalet discipliner.

2 Haim Levanon St. 

Gratis inträde för barn under 18 år.



Sön-Ons: 10.00-16.00

Tors: 10.00-20.00

Fre: 10.00-14.00

 

Nahum Gutman Museum of Art

Museet porträtterar Gutman som konstnär, illustratör, skulptör och barnboksförfattare.

Gratis inträde för barn under 18 år.

21 Shimon Rokach St.

Mån-Tors: 10.00-16.00

Fre: 10.00-14.00

Lör: 10.00-15.00

www.gutmanmuseum.co.il/en

 

Rubin Museum

Besök konstnären Reuven Rubins hem och få en inblick i hur konstären bodde och levde.

Gratis inträde för barn under 18 år.

14 Bialik St.

Mån, Ons, Tors: 10.00-15.00

Tis: 10.00-20.00

Fre: 10.00-15.00

Lör: 11.00-14.00

 

Beit Ben Gurion

Besök hemmet till Israels första premiärminister David Ben Gurion.

17 Ben Gurion Blvd.

Sön, Tis-Tors: 08.00-15.00

Mån: 08.00-17.00

Fre: 08.00-13.00

Lör: 11.00-14.00

 

HerzLilienblum Museum

Museet porträtterar den israeliska ekonomins historia samt ekonomisk utveckling i landet. 

13 Hertzl St. i hörnet till Lilienblum St.

Sön-Tors: 09.00-15.45

Fre: 09.00-12.45 (Endast förbokade besök)

 

Aktiviteter för vuxna, barn och familjer

Parken HaYarkon

Promenera runt i Tel Avivs största park eller slå dig ner och ha picknick i grönskan. Parken består av 2 ha tropisk trädgård och 4 ha stenträdgård med
kaktusplanteringar.  I parken finns klätterväggar, mini-golf, djurpark och stor lekpark här finns också möjlighet att gå in på Tzapari Bird Jungle Park som tar
hand om utsatta fågel- och reptilarter.

Vill man upptäcka parken från vattensidan kan man hyra kajaker, kanoter eller trampbåtar mot en avgift.

 



Barnlek på Stadshuset

Lobbyn på stadshuset förvandlas varje torsdag eftermiddag till en lekplats som är öppen för alla barn. 

69 Ibn Gvirol St. (Tel Aviv-Yafo Municipality)

Torsdagar kl 16.00

 

Single Track cykling i Chorshot-parken

Prova på utmanande mountainbikecykling i extrem terräng på single track-banan i Chorshot parken – över 4 hektar extrem terräng finns till ditt förfogande.

Chorshot Parken (ingång till banan från Yitzak Lavon St. eller 141 Herzel St.)

 

Yoga på Stadshusets tak

På stadshusets tak anordnas en gång i veckan Yoga. Passa på att njuta av vyn från stadshusets tak samtidigt som du utövar Yoga.

69 Ibn Gvirol St. (Tel Aviv-Yafo Municipality) Ingång till taket från 12:e våningen

Fredagar kl 11.00 (Vinter) Måndagar 19.00 (Sommar)

 

Israelisk folkdans

Prova på den traditionella Israeliska folkdansen tillsammans med både proffs och amatörer. 

Gordon beach

november-maj: lördagar 11.00

juni-oktober: lördagar 19.00

 

Hantverk, design och musik

Upplev Tel Avivs gatukultur med spontana musikuppträdanden, torghandel med hantverk och designföremål.

The Greek Market, Gamla Jaffa

Fredagar 10.00-16.00

 

Tetris

Ta tillfället i akt och testa att spela Tetris med Stadshuset som spelplan. På torsdagar är detta möjligt.

69 Ibn Gvirol St. (Tel Aviv-Yafo Municipality)

Torsdagar kl. 20.00

 

Sarona och Hatchana

Dessa områden erbjuder en uppsjö av aktiviteter för barn och familjer och stort utbud av restauranger för alla smaker, för mer information besök:

www.saronatlv.co.il

www.hatachana.co.il

 

Ariel Sharon parken

Parken inhyser ett av de största miljörehabiliteringsprojekten i världen. Parken är öppen för allmänheten och här finns en mängd vandrings- och cykelleder
som sträcker sig längs flodbankar, öppna fält och skuggiga dalgångar.

298 Haim Barlev Road

Öppet dagligen 09.00-15.30

www.parksharon.co.il

 

Strandbiblioteken



Längs med stränderna ligger bibliotek som erbjuder utlån av böcker på fem olika språk. Låna en bok och läs i lugn och ro i solstolen.

Mezizim beach, Gordon Beach, Jerusalem Beach, HaZuk Beach

 

Gatubiblioteken

Bibliotek på ett flertal platser runt om i staden erbjuder fri tillgång till böcker på fem olika språk. Ta med boken till ett café och ta en paus med en god bok.

Rothschild Blvd. (mittemot Habima teatern) Yad Eliyahu, Ha’Tikva Garden

Israeliska Statens Turistbyrå har som uppgift att marknadsföra Israel som destination i Norden och 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 


