
Tel Aviv – yksi maailman upeimmista merenrantakaupungeista ja
maailman parhaiten suunnitellun ravintolan kotipaikka
Tel Aviv pääsi National Geographic -verkkosivuston tuoreessa listauksessa maailman kymmenen parhaan merenrantakaupungin
joukkoon. Lehden mukaan ”kärkikymmenikköön valituissa kaupungeissa kimmeltävä merimaisema ei pelkästään luo taustaa urbaanille
siluetille, vaan myös määrittää elämänmenon sykkeen”. Tel Avivin taidemuseon sisälle rakennettu Pastel-brasserie voitti vastikään maailman
parhaiten suunnitellulle ravintolalle myönnettävän vuoden 2014 International Space Design Award – Idea-Tops -palkinnon.

Tel Avivista puhutaan usein kaupunkina, joka ei koskaan nuku. Kaupungissa on 13 hiekkarantaa ja niissä yhteensä melkein 15 kilometrin
mitalla lepotuoleja, ravintoloita, kahviloita, baareja, ulkoilmakuntosaleja, lasten leikkikenttiä ja promenadeja. Pimeän laskeuduttua eloon
heräävät pubit, diskot ja jazz-klubit. Rannalla tapahtuu aina jotain kellonajasta riippumatta. Taitojaan esittelevät niin klovnit ja
karikatyyritaiteilijat kuin tatuoijat ja taikuritkin. Matkot-niminen pallopeli on suosittu ajanviete, ja näkee rannalla myös israelilaista
kansantanssia.

Vammaisilla on esteetön pääsy neljälle rannalle kaupungin pohjoisosassa (Tzuk, Northern Tzuk, Metzizim ja Hilton). Hengenpelastajat ja
turistipoliisi palvelevat virallisen uintikauden aikana eli toukokuusta lokakuuhun. Hyvin varustelluilla uimarannoilla on pukuhuoneet, suihkut ja
WC-tilat.

Nykyaikainen Pastel toimii Tel Avivin taidemuseon uudessa siivessä patsaspuutarhan vieressä. Se muodostaa luonnollisen urbaanin
jatkeen oopperatalolle ja Cameri-teatterin aukiolle. Kilpailuun osallistui eri kategorioissa 4 000 ehdokasta 35 maasta. Pastelia edustivat
israelilaisarkkitehdit Alon Baranowitz ja Irena Kronenberg. Idea-Tops-palkinnolla tahdotaan huomioida suunnittelijoiden ehtymätöntä viisautta
ja uraauurtavia innovaatioita. Valintakriteereissä painotetaan sekä esteettisesti että tekniseltä toteutukseltaan laadukasta designia.

Ravintoloita on viime aikoina sijoitettu maailmankuulujen museoiden sisälle muissakin suurkaupungeissa. Pastel seuraa tätä trendiä ja on
luonnollisesti avoinna myös muille kuin museokävijöille. Ravintolan sisustuksessa yhdistyvät moderni virtaviivainen design ja klassiset
brasserien tunnusmerkit: pehmustetut istuimet, puulattia, monisävyiset marmoripinnat ja jugend-tyyliset kristallia ja kullattua metallia
yhdistävät valaisimet. Kokonaisvaikutelma on jännittävä ja taiteellinen.
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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 


