
CNN LISTAA TEL AVIVIN KESÄKUUN
YKKÖSMATKUSTUSKOHTEEKSI

 

Tel Aviv on CNN:n kesäkuun matkasuositusten kärjessä. Tutkimuksen jälkeen
CNN Travel listasi top 5 matkakohdetta kesäkuulle, joissa on miellyttävä sää,

eikä suuria väkijoukkoja tai kalliita sesonkihintoja.

Norwegian lanseeraa uutta suoraa reittiä Helsinki-
Vantaalta Tel Aviv

 

 
 

Tel Aviv oli listan sijalla numero 1, ja sitä seurasivat Asheville, Yhdysvaltojen Pohjois Carolinasta, Pietari
Venäjältä, Split Kroatiasta, Lake Powell, Yhdysvaltojen Arizonasta ja Utahista.

Mitä CNN kertoi Tel Avivista:

Kevät ja syksy ovat Tel Avivin edullisempia välikausia, mutta kesäkauden suosioon on olemassa syy.
Erityisesti eurooppalaiset parveilevat Israelin Välimeren rannikolla tänä vuodenaikana.

Israelin toiseksi väkirikkaimmassa kaupungissa on tietenkin tarjolla paljon historiallisia ja
kulttuurikohteita. Tel Avivin White City nimettiin UNESCON maailman kulttuuriperintökohteeksi
vuonna 2003. Alueella on yli 4 000 rakennusta, jotka on rakennettu Bauhaus- tai kansainväliseen
tyyliin -- enemmän kuin missään muussa kaupungissa maailmassa. Arkkitehtuurikierroksia voidaan
tehdä Bauhaus-keskuksen kautta.

Koe kulttuuria Inga Gallery of Contemporary Art -nykytaiteenmuseossa. Vuonna 2006 avatulla Ingalla
on aina ollut tärkeä rooli Israelin taidekentän edistämisessä ja vaalimisessa.



Bialik House oli aiemmin Heprean kansallisrunoilija Hayyim Nahman Bialikin koti, joka toimii nykyisin
museona. Alexander Baerwaldin alaisuudessa opiskellut Joseph Minor rakensi talon vuonna 1925, ja
hän pyrki luomaan “heprealaisen arkkitehtuurityylin".

Tel Aviv on erinomainen kaupunki ostoksilla tai näyteikkunaostoksilla käyntiin. Pysähdy Jaffa Market -
torilla ostaaksesi korkealuokkaisia sekä vintage vaatteita, talous- ja muita tavaroita ja tuotteita. Shuk
HaCarmel Market -torilla on maukkaita herkkuja, kukkia, vaatteita ja Judaica-aiheisia esineitä ja
asioita.

Rantalomailijat nauttivat kesäkuussa 81 Fahrenheit (27 Celsius) asteen ja 69 Fahrenheit (20 Celsius)
asteen välisistä lämpötiloista ja erittäin vähäisestä sateen mahdollisuudesta. Tel Avivissa on monia
rantoja, joista valita mieleisensä.

Muutamia vaihtoehtoja:

-- Bograshov Beach on erinomainen paikka ihmisille katsella ja nauttia sekä Tel Avivin
arkkitehtuurista että Välimerestä.

-- Ajami Beach, juuri vanhan Jaffan eteläpuolella, on hiljaisempi vaihtoehto, jos haluat paeta Tel
Avivin hälinää.

-- Mezizim Beach tarjoaa rentoa tunnelmaa, myöhäisillan vaihtoehtoja sekä leikkikentän.

Rusketuksen jälkeen, voit kokeilla Café 9-Beach -ravintolan sitruuna arak juomaa ja Israelin fuusio-
keittiön antimia.

Tel Avivissa, josta usein käytetään nimitystä Lähi-idän Miami, on vilkas yöelämä ympäri vuoden eikä
pulaa kauniista olennoista, mutta White Night gaalan aikaan asiat lämpiävät entisestään.

28. kesäkuuta Tel Aviv juhlii White Night -tapahtumaa, jonka aikana monet ravintolat, baarit, kaupat,
galleriat ja museot eivät sulje oviaan koko yönä. Tel Avivin valkoisen kaupungin UNESCOn maailman
kulttuuriperintökohteeksi nimeämisen kunniaksi tarjolla on musiikkia, taidetta ja tanssiesityksiä
kaikkialla kaupungissa läpi koko yön.
 

Koko artikkeli: https://edition.cnn.com/travel/article/places-to-visit-june/index.html

Kuvia Tel Avivista Matkailuministeriön flickr-
tilillä: https://www.flickr.com/photos/israelphotogallery/albums/72157635055283504
 

 

 

Helsinki-Vantaa (HEL) – Tel Aviv (TLV) liikennöidään kerran
viikossa lauantaisin 3. marraskuuta 2018 alkaen. 
Liput ovat nyt myynnissä Norwegianin
verkkosivustolla: www.norwegian.com
 

Norwegian lanseeraa kaksi uutta suoraa reittiä Helsinki-Vantaalta: Tel
Aviv: https://media.norwegian.com/fi/?_ga=2.258699466.1139212612.1530075800-
376419481.1486964798#/pressreleases/norwegian-lanseeraa-kaksi-uutta-suoraa-reittiae-helsinki-
vantaalta-tel-aviv-ja-gdansk-2559203
 

 



Best Regards, 

 

Erika Samuelsson

PR manager

Israel Government Tourist Office (I.G.T.O)

The Nordic countries

T+46 8 213386, M+46 72 3113386

Box 5367, 102 49 Stockholm, Sweden

pr-se@goisrael.gov.il

www.goisrael.com

 

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 

 

 


