TEL AVIV WHITE NIGHT 28. KESÄKUUTA 2018
Tel Avivin ainutlaatuista kulttuuria vuosittain juhliva "Tel Aviv White Night"
järjestetään tänä vuonna 28. kesäkuuta yli sadan ilmaisen tai edullisen
tapahtuman voimin ympäri kaupunkia illan hämärästä aamun koittoon!

Perinne alkoi pian sen jälkeen, kun Unesco julisti Tel Avivin historiallisen "valkoisen kaupungin"
maailmanperintökohteeksi heinäkuussa 2003. Siitä lähtien Tel Aviv-Yafon kunta on juhlinut Unescon
julistusta vuosittain erilaisilla White Night (Laila Lavan) tapahtumilla, ja tänä vuonna kunta odottaakin
miljoonan ihmisen osallistuvan johonkin kaupungin monista sosiaalisista ja juhlallisista tapahtumista.
Tapahtumia järjestetään ympäri kaupunkia ulkotiloissa, museoissa ja naapurustoissa. Joitakin kohokohdista
ovat White Night -juhlinnat Frishman Beach -rannalla, jossa järjestettävässä konsertissa kuullaan groove,
soul, funk ja pop cover-kappaleita. Rabin aukio, Florentinen hipsteri naapurusto, Neve Tzedekin
gentrifikoitunut alue, vanha Jaffa ja Tel Avivin satama ovat osa juhlintaa, joissa jokaisella alueella on oma
erityinen tunnelmansa sinä iltana.
Joitakin vuosittaisista kohokohdista ovat Tel Avivin Rothschild ja Bialik katujen Bauhaus rakennukset, jotka
ovat valaistuna koko yön erityisillä kohdevaloilla, jotka korostavat ainutlaatuisia arkkitehtonisia elementtejä;
Rabin aukion isännöimä kuuloketanssi- ja musiikkijuhla; Tel Aviv-Yafon matkailujärjestön kaupungin halki
kulkevat opastetut kierrokset.

Päivitetyt tiedot tämän vuoden tapahtumista julkaistaan lähempänä ajankohtaa Tel Avivin kunnan
verkkosivuilla

verkkosivuilla
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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.
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