
20 gratis aktiviteter i Tel Aviv
Tel Aviv er byen, der er tilgængelig for alle, og der er en lang række aktiviteter og steder, man kan besøge, som er helt gratis, hvis man
rejser på et stramt budget, men samtidig gerne vil opleve en masse. Listen nedenfor giver inspiration til et fuldendt besøg for både store og
små.

Sightseeing

Byvandring i Den hvide by

Få en guidet tur i Den hvide by. En to timers vandring blandt de berømte Bauhaus-bygninger i området, der er med på UNESCOs verdensarvsliste.  Turen
starter i de oprindelige dele af Tel Aviv og afsluttes blandt de karakteristiske funktionalistiske huse.

 46 Rothschild Blvd.

Lørdage kl. 11.00

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

 

Byvandring i Sarona

Gå rundt i den grønne oase Sarona, der ligger midt imellem skyskraberne. En to timer guidet vandring i området, hvor man besøger steder, der har
forbindelse til de historiske begivenheder i området.

11 Avraham Albert Mendler St.

Fredage kl. 11.00

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

 

Museer

Helena Rubinstein Pavilion for Contemporary Art

Varierende udstillinger, der afspejler forskellige områder og teknikker inden for moderne international og israelsk kunst.

Fri entre for børn under 18 år.

6 Tarsat Blvd.

www.tamuseum.org.il

 

Tel Aviv Museum of Art

Oplev verdens største samling af israelsk kunst i verdensklasse. Både den permanente samling og de midlertidige internationale udstillinger af malerier,
skulpturer, fotokunst og videoinstallationer tilbyder en oplevelse ud over det sædvanlige.

Fri entre for børn under 18 år.

27 Shaul Hamelech Blvd.

Man., ons., lør.: 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 fokuserer på israelsk historie og kultur ud fra flere discipliner.

2 Haim Levanon St. 



Fri entre for børn under 18 år.

Søn.-ons.: 10.00-16.00

Tors.: 10.00-20.00

Fre.: 10.00-14.00

 

Nahum Gutman Museum of Art

Museet portrætterer Gutman som kunstner, illustrator, skulptør og børnebogsforfatter.

Fri entre for børn under 18 år.

21 Shimon Rokach St.

Man.-tors.: 10.00-16.00

Fre.: 10.00-14.00

Lør.: 10.00-15.00

www.gutmanmuseum.co.il/en

 

Rubin Museum

Besøg kunstneren Reuven Rubins hjem og få et indblik i, hvordan kunstneren boede og levede.

Fri entre for børn under 18 år.

14 Bialik St.

Man., ons., tors.: 10.00-15.00

Tirs.: 10.00-20.00

Fre.: 10.00-15.00

Lør.: 11.00-14.00

 

Beit Ben Gurion

Besøg hjemmet, der tilhørte Israels første premierminister, David Ben Gurion.

17 Ben Gurion Blvd.

Søn., tirs.-tors.: 08.00-15.00

Man.: 08.00-17.00

Fre.: 08.00-13.00

Lør.: 11.00-14.00

HerzLilienblum Museum

Museet portrætterer den israelske økonomis historie samt den økonomiske udvikling i landet. 

13 Hertzl St., på hjørnet af Lilienblum St.

Søn.-tors.: 09.00-15.45

Fre.: 09.00-12.45 (kun forudbookede besøg)

 

Aktiviteter for voksne, børn og familier

Parken HaYarkon

Gå en tur rundt i Tel Avivs største park, eller slå dig ned og nyd en picnic i det grønne.  Parken består af 2 ha tropisk have og 4 ha stenhave med
kaktusbede.  I parken er der klatrevægge, mini-golf, zoo og en stor legeplads samt mulighed for at besøge Tzapari Bird Jungle Park, der tager sig af truede
fugle- og reptilarter.

Hvis man vil opleve parken fra vandsiden, kan man leje kajakker, kanoer eller cykelbåde mod betaling.

 

Leg for børn på rådhuset



Hver torsdag eftermiddag forvandles lobbyen på rådhuset til en legeplads, der er åben for alle børn. 

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

Torsdage kl. 16.00

Single Track-cykling i Chorshot-parken

Prøv at køre udfordrende mountainbikecykling i ekstremt terræn på single track-banen i Chorshot-parken – du får adgang til over 4 hektar ekstremt terræn.

Chorshot-paken (indgang til banen fra Yitzak Lavon St. eller 141 Herzel St.)

 

Yoga på rådhusets tag

På rådhusets tag arrangeres der yoga en gang om ugen. Benyt lejligheden til at nyde udsigten fra rådhusets tag samtidig med, at du træner yoga.

69 Ibn Gvirol St. (Tel Aviv-Yafo Municipality) (indgang til taget fra 12. etage)

Fredage kl. 11.00 (vinter) Mandage kl. 19.00 (sommer)

 

Israelsk folkedans

Prøv at danse traditionel israelsk folkedans sammen med både professionelle og amatører. 

Gordon Beach

November-maj: lørdage kl. 11.00

Juni-oktober: lørdage kl. 19.00

 

Håndværk, design og musik

Oplev Tel Avivs street-kultur med spontan musikoptræden og torvehandel med håndværk og designting.

The Greek Market, Gamle Jaffa

Fredage kl. 10.00-16.00

 

Tetris

Benyt lejligheden til at prøve at spille Tetris med rådhuset som spilleplade. Om torsdagen er dette muligt.

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

Torsdage kl. 20.00

 

Sarona og Hatchana

Disse områder tilbyder et hav af aktiviteter for børn og familier samt et stort udbud af restauranter for enhver smag. For yderligere information, gå ind på:

www.saronatlv.co.il

www.hatachana.co.il

 

Ariel Sharon-parken

Parken huser et af verdens største miljørehabiliteringsprojekter. Parken er åben for offentligheden, og her er der en række vandre- og cykelstier, som
strækker sig langs flodbredder, åbne marker og skyggefulde dalstrøg.

298 Haim Barlev Road

Åbent dagligt kl. 09.00-15.30

www.parksharon.co.il

 

Strandbibliotekerne

Langs strandene ligger der biblioteker, som tilbyder udlån af bøger på fem forskellige sprog. Lån en bog, og læs den i ro og mag i liggestolen.

Mezizim Beach, Gordon Beach, Jerusalem Beach, HaZuk Beach



 

Gadebibliotekerne

Der er biblioteker flere forskellige steder i byen, som tilbyder fri adgang til bøger på fem forskellige sprog. Tag en god bog med hen til en café, og hold en
pause.

Rothschild Blvd. (lige over for Habima-teatret) Yad Eliyahu, Ha’Tikva Garden

Johan Englundh, SpoilConcept Communication
E-post: johan.englundh@spoilconcept.se
Tel: +46 (0)739 82 34 00

Den Israelske Stats Turistbureau har til opgave at markedsføre Israel som destination i Norden og Baltikum samt at formidle turistinformationer til offentligheden i
disse lande. Den Israelske Stats Turistbureau arbejder direkte under turistministeriet i Israel. Sammenlagt findes der 18 turistbureauer rundt om i verden, som
arbejder med at fremme turismen i Israel.

Oplev det unikke Israel – Besøg Tel Aviv, party– og badebyen ved Middelhavet, som aldrig sover – Spadsér rundt i fascinerende Jerusalem med dens tre
verdensreligioner – Flyd i det sunde Døde Hav – Svøm med delfiner og snorkle i Det Røde Havs koralrev ved Eilat – Gå i Jesus fodspor i Det Hellige Land – Vandre i
Galilæa med områdets forbløffende natur.

Læs mere på www.goisrael.dk 


