
Juutalaisten uusi vuosi täynnä kiinnostavia tapahtumia
Eri puolilla Israelia järjestetään syyskuussa alkaneen 5775. juutalaisen vuoden ensimmäisinä kuukausina lukuisia festivaaleja ja tapahtumia.

Harvinaisia Bysantin ajan esineitä näytteillä Israelin kansallismuseossa

Esillä myös suurin juutalaisin motiivein koristeltu kultamedaljonki

Israelin kansallismuseossa Jerusalemissa on nyt mahdollisuus tutustua Temppelivuorelta vuonna 2013 löydetyn harvinaisen Bysantin ajan
esinekätkön aarteisiin. Kahdesta kangaspussista löytyneiden ja nyt ensimmäistä kertaa suurelle yleisölle esiteltävien esineiden joukossa on
muun muassa halkaisijaltaan neljätuumainen kultamedaljonki. Se on suurin tähän mennessä löydetty juutalaisin symbolein koristeltu
medaljonki. Lisäksi näytteillä on kultakolikoita sekä kulta- ja hopeakoruja.

http://www.imj.org.il/exhibitions/presentation/exhibit/?id=914

–424 Dead Sea Rave

Kansainvälinen elektronisen musiikin festivaali maailman matalimmalla paikalla

Masada-vuoren juurella, maailman matalimmalla paikalla, tanssitaan 23. lokakuuta 2014 toista kertaa maailman johtavien elektronisen musiikin
artistien tahdissa. Auringonlaskusta auringonnousuun jatkuva –424 Dead Sea Rave -tapahtuma keräsi viime vuonna muun muassa David
Guettan houkuttelemana yli 20 000 kävijää. Myös tänä vuonna lavalla on luvassa unohtumattomia elämyksiä: huippuesiintyjiä, maailmanluokan
äänentoistoa, upeita valoja, pyrotekniikkaa ja erityistehosteita.

Tanssimiseen ja tähtitaivaan alla chillailuun varatun laajan kentän lisäksi halukkaille on tarjolla VIP-alueita.

Musiikillisen annin ohessa festivaalivieraat saavat luonnollisesti nauttia Kuolleenmeren rantojen henkeäsalpaavista autiomaamaisemista 424
metriä merenpinnan alapuolella.

www.minus424.com

Viides Yoga Arava -festivaali 6.–8. marraskuuta 2014

Marraskuun alussa Aravan autiomaassa käynnistyy Israelin suurin joogatapaaminen, viidettä kertaa järjestettävä Yoga Arava -festivaali. Koko
Aravan alueesta tulee yhden viikonlopun ajaksi todellinen joogakeskus, kun parhaat israelilaisopettajat ja vierailevat ulkomaalaiset opettajat
vetävät autiomaan syleilyssä syvällisiä, eri joogasuuntauksiin keskittyviä työpajoja. Harjoittelupaikkoja on ripoteltu 200 kilometrin mitalle
pohjoispäässä sijaitsevasta Idanin moshavista eteläiseen Elifazin kibbutsiin saakka.

Ikivanhat maisemat, joka suuntaan jatkuva erämaa, pienimpiin yksityiskohtiin ulottuva vieraanvaraisuus ja monenlaiset
majoittumismahdollisuudet luovat joogaharjoituksille upeat puitteet.

http://www.yogaarava.co.il/en/
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Israelin Valtion Matkailutoimiston tehtävänä on markkinoida Israelia matkakohteena Pohjoismaissa ja Baltian 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.fi 


