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Tel Aviv – med strender midt i byen 
 

 

Nå rettes oppmerksomheten mot Tel Aviv. Med et 

blomstrende uteliv, langstakte strender og utmerkede 

shoppingmuligheter, finnes det noe for alle. Her 

kommer noen tips om standen i byen. 
 

Samtlige 13 strender i Tel Aviv er offentlige og gratis,  

og de byr på  et bredt tilbud av opplevelser. Med en 

strandlinje på 14 kilometer og så godt som konstant fint 

vær, kommer det til å bli vanskelig  å unngå stranden 

når du besøker Tel Aviv. Spørsmålet er bare hvilken 

strand du skal velge; Hilton Beach ble nylig utnevnt til 

årets beste HBTQ-strand. Et annet alternativ er Gordon 

Beach, som er en av Tel Avivs mest populære strender. 

er du på jakt etter en mer avslappet strand dit 

lokalbefolkningen går, så er Geula Beach å anbefale.  

Det finnes bra med barer og restauranter i direkte 

tilknytning til stranden; besøk gjerne Kitchen Market 

som ligger i Tel Avivs havn eller Manta Ray på Alma 

Beach.  
 

Den milelange stranden tilbyr ikke bare avkobling; her 

finnes det også muligheter for å øke tempoet med et 

beach-treningspass, med noen av alle de profesjonelle 

treningscoacher som er i virksomhet i området.  
 

 
www.goisrael.com 

 

 
 

 

 

 

 

 

Husk å melde deg på workshop i 

Stavanger, Bergen, Trondheim eller Oslo! 
 

 

Vi minner om workshopene med et antall nasjonale 

turistkontorer og deres partnere, samt flere 

internasjonale flyselskaper. 

- Stavanger: Mandag 26. august kl. 17 på 

Clarion Hotel Stavanger. 

- Bergen: Tirsdag 27. august kl. 17 på Grand 

Hotel Terminus 

- Trondheim: Onsdag 28. august kl. 17 på 

Radisson Blu Hotel Royal Garden 

- Oslo: Torsdag 29. august på Felix 

Konferansesenter 
 

Egne invitasjoner til disse arrangementene sendes ut, 

men vil du sikre deg plass og oppdatering m.h.t. 

deltagere, kan du melde deg på allerede nå: 

arne@asbconsult.no  

 

 

Sett av datoen 
 

 

Viktig workshop med israelske partnere i 

september 
 

 

Israels Turistkontor i Stockholm, sammen med sine 

partnere i Israel, inviterer i høst til et spennende og 

nyttig arrangement i Oslo, med presentasjon og 

workshop. 
 

Sett av datoen allerede nå: Tirsdag 10. september 
 

Mer detaljert informasjon følger, men du kan gjerne 

forhåndsregistrere deg på mail til arne@asbconsult.no.  

 

 

 Nettverket til ANTOR Norway blir stadig sterkere 

 
Vi kan med glede registrere at antall medlemmer i ANTOR Norway stadig øker, dels ved at helt nye land kommer inn, 

og dels ved at land som har vært fraværende en tid kommer tilbake. Dette synes vi selvsagt er hyggelig, og vi tror 

det vil være både viktig og nyttig også for dere som jobber i bransjen og med reiseliv til andre land. Dette er noen av 

de siste medlemmene i «ANTOR_familien», som vi ønsker velkommen: 
 

 

Reisenyheter fra hele verden sommeren 2019 - supplering 
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