TRAVEL + LEISURE ASETTAA TEL AVIVIN 50 PARHAAN
MATKAKOHTEEN JOUKKOON VUONNA 2018
Travel + Leisure on juuri julkaissut “ 50 Parasta Matkakohdetta Vuonna 2018”.
Travel + Leisure:n mukaan "Etäisestä idyllisestä saaresta maailman
designpääkaupunkiin, nämä kohteet eivät ole koskaan olleet parempia". Listan ovat
luoneet heidän omat matkailuasiantuntijansa, ympäri maailmaa olevista
matkakirjoittajista T+L:n matkailu neuvonantajiin ja toimittajiin. He katsovat, mitkä
paikat ovat nyt globaalin keskustelun eturintamassa, joko uusien hotellien ja
museoiden tai merkittävien kansainvälisten tapahtumien osalta.

Travel + Leisure nimeää Tel Avivin yhdeksi paikaksi “Parhaat Matkailukohteet Vuonna 2018”
-listauksessa sanoen:
“Tel Aviv on herättänyt paljon huomiota yöelämällään ja luovalla ruokakulttuurillaan viime vuosina. Nykyään
sen painopiste on siirtynyt etelään, Jaffan muinaisen satamakaupunkiin (joka on teknisesti osa Tel Avivin
kaupunkia).
Tässä kuussa Setai avataan entisessä ottomaanisessa vankilassa; uusi W Hotel sijaitsee 1800-luvun
entisessä luostarissa ja pyhiinvaeltajien vierasmaja on suunniteltu avattavaksi maaliskuussa. Ne ovat vain
viimeisimpiä tulokkaita tasokkaiden hotellien, ravintoloiden ja putiikkien kasvavalla listalla, jotka saapuvat
tämän entisen kalastajakylän mutkitteleville kaduille.
Jaffan kerran nuhjuiset kirpputorit ovat nyt täynnä huippuluokan antiikkiliikkeitä, jotka ovat trendikkäiden
kahviloiden ja baarien rinnalla – joista monet tarjoavat elävää musiikkia pitkälle yöhön.

Älä unohda israelilaista kirjonnastaan tunnettua Maskit muotitaloa, joka on hiljattain uudelleensyntynyt
1990-luvulla sulkemisen jälkeen. Lukuisat mielenkiintoiset kokit ovat myös perustaneet paikkoja Jaffan
kirkkojen, moskeijoiden ja arkeologisten kohteiden luokse.
Kokeile Beit Kandinof ravintolaa, joka sijaitsee 1600-luvun rakennuksessa, jossa luovia ruokia, kuten
artisokka- ja pesto-brushettaa tarjoillaan paikallisen taidenäyttelyn ohessa”.
Koko artikkeli:
http://www.travelandleisure.com/trip-ideas/best-places-to-travel-in-2018
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Israelin Valtion Matkailutoimiston tehtävänä on markkinoida Israelia matkakohteena Pohjoismaissa ja maissa sekä välittää matkailua
koskevia tietoja näiden maiden suurelle yleisölle. Israelin valtion matkailutoimisto toimii suoraan Israelin matkailuministeriön alaisuudessa.
Israelin suuntautuvan matkailun edistämisessä toimii kaikkiaan 18 matkailutoimistoa ympäri maailmaa.

Koe Israelin ainutlaatuisuus – Käy Tel Avivissa, juhla- ja rantalomakaupungissa Välimeren rannalla. Se ei nuku koskaan – Patikoi ympäri
kiehtovaa Jerusalemia, jossa harjoitetaan kolmea maailmanuskontoa – Kellu terveellisessä Kuolleessameressä – Ui delfiinien kanssa ja
snorklaa Punaisessa meressä Eilatin koralliriutoilla – Seuraa Jeesuksen jalanjälkiä Pyhässä maassa – Vaella Galilean ainutlaatuisessa
luonnossa.

Lisätietoja: www.goisrael.com

