5 x telefonnummer
Mobil

Om du slår 112 från din mobil
kommer du automatiskt till
larmcentralen som kan dirigera
ditt samtal vidare. Vill du till
polis slår du 100, ambulans 100
och brandkår 102.

Ringa till Israel

Slå 00972 eller +972 när du
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ringer till Israel och ta bort
nollan i riktnumret.

Ringa till Sverige

Slå 0046 eller +46 och ta bort
nollan i riktnumret.

Terem

Om du blir sjuk är Terem akut
kliniker ett bra alternativ där

engelska talas. De kontaktas på
01599-52 05 20 dygnet runt.
w Ze´ev Jabotinsky Road, 160

Ambassad

Sveriges ambassad i Tel Aviv har
öppet måndag–fredag, 10–12.
w Adgar 360, 24 tr, 2, Hashlosha
Street, Tel Aviv
Tel. +972 3 718 00 00

5 x bra sajter
Turistministeriets sajt

✔ Stränder ✔ Nöjeslivet
✔ Gratisnöjen
✔ Kultur
✔ Mat & dryck ✔ Delta i sabbat
✔ Shopping ✔ Marknader ✔ Bindefelds bästa

Officiell engelskspråkig sajt från turistministeriet i
Israel. Kortfattad info om det mesta.
S newgoisrael.com

Info om nöjen och kultur

Sajt om nattliv. Kalender med olika evenemang
som konserter och utställningar. Info om
restauranger och barer. Ett plus för användbar
information om allt från att ta med sig husdjuret till
att hyra bostad.
S www.secrettelaviv.com

Bra tips till staden

Engelskspråkig. Många intressanta och roliga
uppslag om vad du kan hitta på i Tel Aviv.
S www.timeout.co/israel

Håll koll med UD

UD:s hemsida är bra att läsa inför resan men också
för att hålla sig à jour om något händer under

TEL AVIV

Hitta bästa stranden.
din resa. Bra och lättfattlig information och tips
om vad du kan läsa mer om nyheter ibland annat
engelskspråkig media.
S www.swedenabroad.com

Pride på engelska

Info på engelska om Pridefestivalen som går av
stapeln i juni varje år.
S www.visit-tel-aviv.com/gayvibe

Nära 200 reseguider att ladda ner!
• Miami & Florida Keys • Washington • Los Angeles • Chicago • Istrien • Peking
• Tokyo • Sydney • Barcelona • Hamburg • Mallorca • Gardasjön • Reykjavik •
Phuket • Hua Hin • Koh Lanta • Cinque Terre • Algarve • Köpenhamn • Santorini

Alla guider: www.aftonbladet.se/reseguider
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Ett unikt nöjesliv och sköna möten

V

ibrerande Tel Aviv handlar om
människor och möten. Ta bara folklivet
utmed Rothschild Boulevard, stadens
berömda gata med otaliga kaféer och en
internationell elegans, inramad av träd som
fikus och jakaranda.
Boulevarden, tidigare Folkets gata, börjar i
stadsdelen Neve Tzedeks sydvästra hörn och
löper som en ryggrad norrut, hela tiden med
Medelhavets sälta och beachen inpå. Extra
varma dagar i juli är det som att alla vill umgås
vid vattnet.

Tel Avivs måsten

Att utforska kultur genom mat är ett måste
här. Menyerna utmärks av konstant nyfikenhet
och influenser från det globala köket.
Dessutom ökar antalet restauranger med
annat än kött på tallriken.

7
Strandhäng

Staden förmedlar en levnadsglad vardag,
långt från en ytlig ”bubbla”, i en sfär som så
länge har prövats av konflikter och politik.

Under de senaste åren har boulevarder
renoverats, vägkorsningar har blivit mötes
platser, urbana tillflyktplatser som människor
gör levande dygnet runt, från morgonens
gymnastikutövare till nattens partyfolk.

Av alla mötesplatser är stadens museer
viktiga. Up to date och i framkant. Med ett
konstnärsliv
som det
talas om
internationellt
är Tel Aviv en
kulturstad att
räkna med.

Ja, den som gillar seriöst nattliv blir inte
besviken. Tel Avivs nöjesscen har en intensitet
och livsglädje som är unik i Mellanöstern. Var
beredd på att festen fortsätter efter gryning.

Välkommen
till Tel Aviv!
Bruchim habaim
le Tel Aviv!

11
Drinkar på

2

Guest Room
innan läggdags
Ät gott på
Social Club

Text: KATARINA ARVIDSON
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5 x viktiga fakta
Pass

Svenska medborgare behöver
inget visum till Israel. Ditt pass
ska vara giltigt i sex månader
efter hemkomst till Sverige.
Någon stämpel i passet får du
inte. Däremot en liten inreselapp
med ditt foto på som du ska
spara till hemresan.

Säkerhet

Ha pass och värdesaker i
kassaskåpet på rummet. Ha
alltid en kopia av ditt pass
som du kan lägga i en väska.

Det finns ficktjuvar. Gå inte på
stranden efter mörkrets inbrott
eller på gator som är dåligt
upplysta. Säkerheten är hög i
Israel och du kan bli stoppad
i entrén till varuhus, hotell,
museer och krogar för att visa
innehållet i din väska.

Handikapp

Bästa restid

Alkohol

Bästa tiden är vår och höst. Om
du tänker ligga på stranden är
det maj–september som gäller.
Lugnast är det från mitten av
november till slutet av februari.

Många fyr- och femstjärniga
hotell är handikappanpassade,
men kolla noga med ditt boende
om vad som gäller där. Vissa
trottoarer och affärer är lätta att
komma in i och andra hopplösa
med hål i gator och trappsteg.
Du har rätt till att ta in 1 liter
sprit, 2 liter vin eller öl och 200
cigaretter. Samma för hemresan
mot Sverige.
S www.tullverket.se

redaktion
Guideredaktör Sture Bjarnelind (sture.bjarnelind@aftonbladet.se). Redigerare Yvonne Westerman.
Kartgrafik Rikard Bodin. Text Katarina Arvidson. Foto Marcus Ericsson, Jerker Ivarsson, Walter Repo, Lina Siksjö.
 nsvarig u
 tgivare Sofia Olsson Olsén. Adress Aftonbladet, 105 18 Stockholm. 
Utgivare Aftonbladet Hierta AB. A
Telefon 08-725 2000.

Gå längs
Rothschild
Boulevard

Ölpaus med
happy hour
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5 x praktiska fakta
El & Internet

220 volt som hemma. Wifi
finns på kaféer, hotspots,
restauranger och de flesta hotell
har gratis wifi.

Pengar

Israeliska shekel, ILS, 2,50 SEK
(oktober 2017).Men ska du till
Jerusalem eller Betlehem kan
det vara bra att ha små valörer i
dollar. Kreditkort fungerar i stort
överallt. Bankomater finns. Kolla
med din bank om uttagsavgifter.

Du kan växla på bank,
växlingskontor och på hotell.

Språk

Hebreiska och arabiska är
officiella språk. Men räkna med
att nästan alla förstår engelska.
Ryska, spanska tyska, rumänska
… ja, nästan all världens språk
talas här.

Religion

Drygt 75 procent är judar, 20
procent är araber och resten

tillhör olika minoritetsreligioner.
Inom den mosaiska tron
finns olika grupperingar från
sekulariserade till starkt troende.

Bil

Om du hyr bil ska du ha ditt
körkort med dig. Du måste vara
över 21 år och under 75. Är du
mellan 21 och 25 år kommer
du få betala tillägg per dag som
kallas ”ungdomstillägg”. Den
summan kan variera mellan
olika hyresföretag.

3
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5 x boende boutiquehotell

5 x resa hit
Flyg

Absolut enklast och bäst är
att åka med Turkish Airlines.
Speciellt för västkustbor som
har två plan per dag att välja på.
Då kan du också passa på och
göra en stop-over i Istanbul på
vägen ut. En ToR, från Arlanda,
kostar från cirka 3 600 kronor.
SAS flyger under vinterhalvåret
till Eilat från Arlanda, om du vill
kombinera sol och bad med
stadsliv. En ToR kostar från 1 500
kronor. Air Baltic, från Arlanda,
från 3 500 kronor och Lufthansa
från 2 600 kronor.
S www.thy.com
S www.sas.se
S www.airbaltic.se
S www.lufthansa.se

Resebyrå

Vill du göra det lätt för dig,
boka via resebyrå. Stureplans

Affärsresebyrå är duktiga på
Israel och har superkoll på Tel
Aviv. Personlig service och
kunskap vilket gör att de kan
tipsa dig om bästa sätten att
resa på.
S www.stureplans.se

Charter

Airtours har weekendresor med
hotell i tre nätter och flyg från
2 858 kronor. Direktflyg, cirka
4,5 timmar från Arlanda. Ving
har också flyg och hotell till Tel
Aviv, från Arlanda, Landvetter
och Kastrup. Beroende på antal
dagar
S www.airtours.se
S www.ving.se

Kryssning

Kryssa till Israel och passa
på och besök Tel Aviv.
Kryssningsbåtar lägger oftast till

i Haifa, drygt 90 kilometer från
Tel Aviv. Emellanåt lägger de till
i Ashdod, 35 kilometer söder om
Tel Aviv. Kryssningssäsongen
med stopp i Haifa och eller
Ashdod är mellan mars till
november.
S www.royalcaribbean.com
S www.msccruises.se

Kombi

Israel har bilaterala
överenskommelser med
Jordanien och Egypten. Det
innebär att du kan besöka
Jordanien, Egypten och Israel
på samma resa. Lätt att ta sig
över på tre olika övergångar
till Jordanien, visum kan du få
vid gränsen. Är du i Tel Aviv är
Allenbybron, nära Jericho, en
bra gräns för Jordanien. Till
Egypten ligger gränsövergången
nära Eilat.

Favorit

Tel Aviv har många
boutiquehotell men 65 Hotel
Rothschild är suveränt. Som en
rund pelare mitt på Rothschild
Boulevard har hotellet fräscha
rum där allt i kylskåpet är
gratis. Frukosten är ett under av
fräscha grönsaker, youghurtar,
ostar och gott bröd. Vill du ha
omelett, korv, shakshoukakryddstark omelettröra, fixar
de det också. Ett extra plus för
happy hour på eftermiddagen
då drinken är gratis och små

tilltugg som serveras till. Ett
dubbelrum från 280 USD.
w Rothschild Boulevard, 65
S www.atlas.co.il/65-hotel-tel-aviv

Norman

Norman hotell är lyxigt. Pool på
taket, finrestauranger, ypperlig
service och en härlig cocktailbar.
Två historiska byggnader
användes för att skapa hotellet,
nära Rothschild Boulevard. Ett
dubbelrum från 500 USD.
w Nachmani Street, 25
S www.thenorman.com

Lokal transport

Lättaste sättet och bästa
introduktionen till Tel Aviv är att
hänga med på en guidad utfärd.
Gratis utfärder finns på Free
Tour, men räkna med att ge
dricks till guiden.
S www.visit-telaviv.com/tours
S www.visitfreetour.com

Egen bil

Hyra bil är förenat med
frustration. Svårt att hitta
parkeringsplatser och dyrt om
du hittar en plats.
Bättre att gå, ta lokalbuss och
taxi av och till. Vill du ändå
hyra, så finns det gott om
uthyrningsfirmor. En vecka,
mellanbil, kostar från cirka 1 400
kronor.
S www.rentalcars.com

Kvällstur

Häng på Eviatar Gover som har

Hyrcykel är ett alternativ.
företaget Be part of the Heart.
Han specialiserar sig på att ta
med besökare till kvällslivet i Tel
Aviv. Här kan du boka vad du vill
göra; disko, bar, pubhäng, sättas
upp på VIP-lista eller varför inte
ett besök på häftig vegankrog?
Dagtid har Eviatar turer som
graffititurer och undangömda
pärlor i staden.
S bepartoftheheart.com

Det lokala bussbolaget,
Dan, fungerar mycket bra.
Deras hemsida visar de olika
bussrutterna och du kan åka
över hela Tel Aviv men också
till andra städer. Passa på och
köp ”turistbussbiljetten”. Den
kostar 65 IRS och kan köpas
kontant på bussen. En enkel
biljett på bussen kostar cirka
6 IRS. Är du över 65 år har du
rabatt och betalar 3 IRS. Det
finns veckobiljetter och priserna
ändras efter hur långt du åker.
S www.dan.co.il/eng/lines/

Chaufför

Det är alltid dyrare att hyra bil
med chaufför på ett hotell. Gå
ut och fråga en taxi efter pris.
Förhandla och försök komma
ner i pris. En heldag med
chaufför kostar från 700 och
uppåt.

Poli House Hotel ligger i ett
Bahaushus och är designat i
starka färger på möbler och
tyger. Pool på taket. Gäster
har gratis tillgång till cyklar,
lokalt gym och yogaklasser. Ett
dubbelrum från 270 USD.
w Nahalat Benyamin Street, 1
S thepolihouse.com/en

White villa

I ett hus från 1948, inspirerat
av Le Corbusier, ligger idag
White Villa. Välskött, vackert
och i hjärtat av Tel Aviv. Ett
dubbelrum från 300 USD.
w Ben Zion Boulevard, 25
S Whitevillahotell.com

Montefiore

5 x ta sig runt
Utfärd

Poli

Normans infinity pool.

Med sina 12 rum är det tidigare
bostadshuset ett under av olika
stilar, olika stora rum, försök få
ett rum med balkong. Böcker i
bokhyllor som du kan låna eller
köpa. Hotellets restaurang är
riktigt bra. Många fusionsrätter.
Dubbelrum från 350 USD.
w Montefiore, 36
S www.hotelmontefiore.co.il

5 x lite billigare hotell
Budget

På Abraham Hostel/vandrarhem
har du 350 bäddar. Bor du i
sal kostar det från 80 ILS, ett
privatrum från 300 ILS och
uppåt. Välskött och populärt
mitt i centrum. De organiserar
egna utflykter, har bar och kök
som du kan utnyttja.
w Levontin Street, 21
S abrahamhotels.com/tel aviv

Rena´s

Rena´s House ligger i populära
området Neve Tzedek. Består
av flera olika hus. Konstnärligt,
trevligt och enormt populärt.
Varje rum är individuellt

inrett. Emellanåt anordnas
musikkvällar. Dubbelrum från
120 USD.
w Simtat Beit Habad, 3
S www.renashouse.co.il

Sun Aviv

Enkla hotellet Sun Aviv har
bra läge i centrum och med
promenadavstånd till det mesta.
Ingår inte frukost, men finns
kaffe och bullar. Ett dubbelrum
från 80 USD.
w Montefiore Street, 9 A
S www.sun-aviv.co.il

Alfa

På Alfa Travel kan du hyra

lägenheter i olika storlekar. Allt
från spartanskt till överdriven
lyx. Från ett par dagar till flera
månader. Välskött och med
24-timmarsservice.
S www.alfatravelisrael.com

Artplus

Hotell som satsar på att visa
upp konst av nutida israeliska
konstnärer och påkostade
allmänna utrymmen. Små rum,
men med eget bad och toalett.
Nära stranden. Stort plus för
takaltanen. Ett dubbelrum från
80 USD.
w Ben Yehuda Street, 35
S www.atlas.co.il/art-hotel-tel-aviv
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5 x områden
Vita området

Det vita området, Ha-lr
HaLevana, är döpt efter de
närmare 4 000 vita Bahaushus
som byggdes från 1930-talet
och framåt. Husen ritades av
arkitekter från Tyskland och
Österrike och ligger längs
avenyer med alléer runt och på
Rothschild Boulevard.

Jaffa

Hamnen i Jaffa är en av världens
äldsta. Här har du konstgallerier,
boutiquer med israelisk design
och restauranger. Avslappnad
stämning på kvällen och gott
om folk. Gränder, loppisar och

5 x stränder
chans att hitta det där unika i
souvenirväg.

Neve Tzedek

Ett av de äldsta områdena.
Byggdes 1887 som ett av de
första judiska områdena utanför
Jaffa. Är en liten oas med
gränder, små butiker med kläder
och designprylar och massor av
restauranger och kaféer.

Rothschild

Rothschild Boulevard börjar
i Neve Tzedek och slutar vid
nationalteatern Habima. En
av de dyraste gatorna att köpa
boende på i Tel aviv. Men också

den gata som är centrum
för många hotell, uteliv och
restauranger. Kallades från
början ”Folkets gata”.

Hamn

Hyr en cykel och ta dig till Tel
Avivs hamn. Cykla längs den
asfalterade vägen längs hela
strandpromenaden. Stanna och
se ut över havet där surfare är
ute, se familjer äta picknick, ta
en citrondryck med färsk mynta
i, limonana, på en av de många
kaféerna. Tel-O-Funs har 200
cykelstationer runtom i staden.
En timme kostar 5 ISR.
S www.tel-o-fun.co.il

5 x museer

14 kilometer strand i en storstad
uppdelad i 16 olika stränder.
Med stränder för allt och alla.
Strandpromenaden längs havet
är asfalterad. Perfekt för cykling
och promenader.
Stränderna är oftast inte
bevakade.
Var noga med att kolla
varningsflaggorna och bada
aldrig ensam. Strömmarna
är emellanåt starka. Var
uppmärksam på maneter i juli,
v issa kan bränna till ordentligt.
Kaféer och restauranger finns
längs stränderna. April–oktober
kan du hyra solstolar och
bäddar.

Banana

Konstmuseet

högkvarter. Öppet alla dagar
utom fredag och lördag. Inträde
15 ILS.
w Rothschild Boulevard, 23
S eng.shimur.org/hagana/

Museet öppnade 1921. Här finns
konst av både israeliska och
internationella konstnärer.
Biljettpriset inkluderar besök på
Helena Rubinstein-paviljongen
som har nutida konst. Öppet
alla dagar utom söndag. Biljett
kostar 50 ILS. Äldre än 65 år
betalar 25 IRS.
w 27, King Shaul Boulevard
S www.tamuseum.org.il

Eretz Israel

Design

Designmuseet ligger i staden
Holon, söder om Tel Aviv.
Öppnades 2010 och arbetar
med både utställningar
och designers. Många av
utställningarna är interaktiva
och öppet för studenter. Väl
värt ett besök. Nytänkande och
öppenhet, inspirerande och du
går därifrån med nya tankar om
design.
Öppet alla dagar utom lördag.
Inträde 35 ILS, 17 för 65+. Ta
buss 3 från Allenby Street i Tel
Aviv.
w Pinhas Eilon Street, 8, Holon
S www.dmh.org.il/default.aspx

Allmänt

Konstmuseet.

Motstånd

Haganahmuseet på Rothschild
Boulevard får inte många
besök av turister. Det är synd.
Välgjort museum som skildrar
den underjordiska, paramilitära
organisationen Haganah
från 1920-talet och framåt.
Haganah ombildades till en
reguljär armé efter staten Israels
bildande. Huset, som inrymmer
museet, användes som hemligt

Med tio permanenta
utställningar och flera tillfälliga
har museet, sedan 1953, satsat
på att visa upp historiska och
konstnärliga sidor av landet.
Det är det tredje största museet
i Israel. Här finns det mesta,
från arkeologi till postmuseum.
Inträde 52 ILS.
Öppet alla dagar utom söndag.
w Chaim Levanon Street, 2
S www.eretzmuseum.org.il/e/

Chelouche

Galleriet Chelouche har
modern konst av israeliska
och internationella konstnärer.
Utställningarna skiftar.
Missa inte de gånger de har
musikhappenings. Bra hemsida
med info som uppdateras
regelbundet.
w Maze Street, 7
S chelouchegallery.com

Banana beach är en av de mest
populära stränderna. Gott om
kaféer och det finns oftast små
bord i sanden där du kan ställa
medhavd dryck.

Gordon

Populäraste stranden. Ligger
ungefär i mitten av alla stränder.
Fullt av ungdomar och musik
från olika håll.

Hilton

Hilton Beach är var du hittar
Gay Beach. Lätt att känna
igen på parasollerna med
regnbågsfärger. Här finns
också hundstranden och på
strandpromenaden hittar du
ett rullande bibliotek. Det finns
solstolar att hyra.

Traditionell

Den religiösa stranden känns
igen på att den är omhägnad
och också har en badvakt varje
dag fram till 17.
Öppen för kvinnor söndagar,
tisdagar och torsdagar. För män
på måndagar, onsdagar och
fredagar.
På sabbaten är stranden öppen
för både män och kvinnor.

Tel Avivs hundstrand.
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Kultur

Sedan andra hälften av
1800-talet har judar skapat
maträtter utifrån sin bakgrund;
arabvärlden, Östeuropa och
Europa. Det gör att i Tel Aviv
finns restauranger och mat
från hela världen idag. Falafel,
kikärtsbollar, kommer nog
fortfarande på första plats i
israelisk matlagning.

Hummus

Hummus var en gång i tiden
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t
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Medelhavet

5 x mat
kikärtsröra med sesamfröolja.
Idag finns det allsköns varianter.
Avocadohummus, hummus
med citronolja, med kött, med
frukter som granatäpple.

Allt från surdeg till valnöt, små
som stora.
Till och med på natten kan du
köpa bröd, varmt och med härlig
doft.

Shakshooka

Sallad

Shakshooka är traditionell
frukosträtt. En härlig äggrätt
med kryddor och grönsaker.
Återfinns även på bruncher.

Bröd

Bröd finns med på alla måltider.

Sallader och dip är bland det
bästa och kan få vem som helst
att gladeligen bli vegetarian.
Tabbouleh – persiljesallad, baba
ghanoush – aubergineröra och
allt spritter av vitaminer och
smak.

5 x dryck
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Eretz Israel,
Gravitiy

Tel Avivs hamn

Öl

Vodka är det som säljs mest
i landet. Den bästa israeliska
vodkan: Gold Vodka. Israels
äldsta destilleri och självklart
med rysk bakgrund.

Goldstar skapades redan 1950
och är ett av de vanligaste ölen.
Draft. Maccabeeöl är vanligt.
Missa inte att dricka Taybehöl som görs av kristna
palestinier sedan 1994. Första
mikrobryggeriölet var och är
Dancing Camel som görs i Tel
Aviv.

Vin

Limonana är ett ord sammansatt
av limonada och nana.
Citrondryck och mynta.
En riktig törstsläckare som säljs
överallt.

1882 började företaget Carmel
göra vin. Idag är det det största
företaget med över 15 miljoner
flaskor per år.
Med hundratals vingårdar
över landet finns det mycket
att välja på. Två goda viner är
Golan Heights Syra, Tel Phares
vingård, och Pelters Pino Noir.
Båda röda.

Likör och vodka

Kaffe

Limonana

Tubi 60, en citron- och
örtkryddad likör, sägs vara
bästa sättet att börja kvällen
på. Görs i Haifa och har sedan
den introducerades 2013 blivit
enormt populär.

Väder
Dags
temperatur
och antal
regniga
dagar per
månad.

Limonana.

17 18 20 24 26 28 30 31 30 27 24 19 Tel Aviv
-1 -1 3 8 14 19 22 20 15 9 5 2 Stockholm
JAN
FEB
MAR
APR
MAJ
JUN
JUL
AUG
SEP
OKT
NOV
DEC

Str e
et
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16 14 10 11 11 13 13 14 14 15 16 17 Stockholm
16 13 11 6 2 0 0 0 0 5 9 14 Tel Aviv

Det är ingen risk att bli utan din
espresso i Tel Aviv. Testa också
Kafe Botz som görs på turkiskt
kaffe och socker och häll över
kokande vatten. Kallas också
lerkaffe.

Priskoll
Så mycket kostar:
Öl på lokal: 67 kr.
Big Mac: 39 kr.
Taxi 3 km: 70 kr.
En liter bensin: 14 kr.
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13 partyställen
för nöjeslystna
Tel Aviv är en fantastisk
partystad, här finns
alla möjligheter att roa
sig. Låt oss bjuda dig
på några riktigt bra
nöjestips:

1Kuli Alma

Nattklubb i två våningar
med musik, Mojitoslush och
mycket musik. Av och till är
det uppträdanden med olika
musikgrupper. Dans på litet
golv. Fullt ös från midnatt och
framåt. Gratis inträde. Öppet
från 21–05.
w Mikveh Israel Street, 10
S kulialma.com

och livligt värre på dansgolvet.
Har emellanåt 3-dagarsfestivaler
med musik non-stop.
Öppet 23–08.
w Shalma Road, 157
S www.block-club.com

4Levontin 7

Klubb där israeliska
artister uppträder med sin
musik. Från rock till reggae,
funk till elektronisk musik. Bra
veganpizza om du blir hungrig
under kvällen.
Öppet från 20 fram till
småtimmarna.
w Levontin, 7

2Pasaz

6Amazona

Baren Amazona riktar sig i
första hand till lesbiskal. Öppet
torsdagkvällar och på fredag
eftermiddagar. Litet och intimt.
Du måste vara över 24 år. När
det är föreställningar tas en liten
avgift ut i dörren.
w Lillenblum, 23

7

Gayställe. Kafé
på dagen och bar på
kvällen och natten.
Bar och bra musik.
Glassen serveras
i regnbågsfärger.
Kvällstid öppet 18–02.
w Nahalat Biniyamin, 43

8

Ha´oman 17

3

The Block

Klubb inspirerad av
1970-80-talets klubbar i
New York. Mycket pengar
är satsade på sound system.
Inhyrda DJ:s, musikuppträdande

5

Shpagat

Avslappnad klubb
som fokuserar på
musik. Bra musik
med uppträdande.
Biljetter bör
förköpas när det
är uppträdande.
Öppet varje dag,
från 21 till morgon.
w Allenby Street, 94

Testa diskomusklerna.

Entrén till Sputnik.

Langa

Nattklubben Langa,
före detta Valium, ligger
på femte våningen på
Migdalorbyggnaden. Intensivt
dansande inomhus och lite mer
chill på taket. Använder sig av
lista, så kom tidigt om du ska
komma in. Blandad musik.
Öppet 22 till frukost.
w Ben Yehuda Street, 1
S www.valium.com

Största nattklubben
i Tel Aviv. Två dansgolv,
dansare och influgna
diskjockeys. Trendigt och hett.
Gaykvällar av och till.
w Abarbanel, 88

11

Cocktailblandning på Guest Room.

9Guest Room

En cocktailbar som är ett
måste och perfekt ställe för
avslutning på kvällen. Eller
början. Eller både ock. Bästa
drinkarna, bästa musiken och
lagom högt så du kan börja
koppla av och faktiskt höra
din egen röst. Mysigt ställe
med professionella bartendrar
som har vunnit priser. Be dem
överraska dig. Öppet från 18.
w Mikveh Israel Street, 26

10Spicehaus

Du möts av servitörer
klädda som apotekare och
drinkar serveras i provrör.
Största cocktailbaren i staden.
Utformad som ett traditionellt
apotek. Hög ljudvolym.
Öppet 18–03.
w Dizengoff Street, 117

11

Imperial

Trendigt, en aning
snofsigt och populärt

Gott om drinktillfällen i Tel Aviv.

cocktailställe. Cocktailmenyn
ändras regelbundet. De
proffsiga bartrendarna har koll
på det mesta om du har en egen
favvis, som inte finns på menyn,
så fixar de det.
Öppet 18–03.
w HaYarkon Street, 66

12Sputnik

Populärt bland lokalbor
och kom tidigt på torsdagkvällar.
Lite slitigt men med hjärtlig
stämning.
Ett ställe för att träffa folk, dricka
öl och dansa på småtimmarna.
Öppet 19–07.
w Allenby Street, 122

13Alphabet

På Alphabet är det något
äldre publik, 25+. Varje kväll har
olika sorters musik. Måndagar är
för lesbiska. Mycket populär, så
kom när de öppnar.
Öppet 32.30–01.
w Ahad Ha´Am Street, 54

… och 3
festivaler
1Tune In

Festival i fem dagar i
november med konserter, snack
och festligheter runtom i staden.
Israeliska band uppträder.

2Black Coffee

Black Coffee Blues är som
namnet antyder en bluesfestival
under fyra nätter i Tel Aviv. Går
av stapeln i februari.

3Pride

Pride är varje år i början av
juni. Folkfest med parad som
går igenom staden, stranden
och som varje år har ett tema.

12 TEL AVIV
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5 x kaféer

5 x restauranger
Social Club

En av våra favoriter i Tel Aviv.
Suverän mat, goda drinkar och
med servering både inne och
ute. Ständigt fullt efter 21.00
på kvällen, så boka bord eller
kom tidigt. Fusioner som både
överraskar och levererar som
tonfisktartar med guacamole.
En middag för två kostar cirka
500 kronor.
w Rothschild Boulevard, 45

Vegan

Nanuchka är 100 procent
vegansk restaurang. Och
georgisk. Restaurangen
fungerar också som galleri
med några av Israels bästa
konstnärer. Mysig och populärt.
Utegården används också
på vintern med ett stort tält
runtomkring. Mycket pajer,

13

dumplings och röror. Gott och
annorlunda. Det georgiska vinet
lämnar en del att önska, men
kul att pröva. En middag från två
kostar cirka 700 kronor.
w Lilienblum St, 30
S nanuchka.co.il/en/

Fusion

På Oasis byts menyn ut allt som
oftast. Svårfunna ingredienser är
populära och kökschefen Rima
Olvera har stjärnstatus. Hennes
tanke är att låta gästerna få nya
smaker att uppleva. Varje smak,
varje ingrediens erbjuds bara när
ingrediensen har högsta kvalitet.
En middag för kostar cirka 800
kronor.
w Montefiore street, 17

Kitchen Market

I Tel Avivs hamn serverar

Kitchen Market mat för
gourméer. Matlagningen sker
inför öppen ridå och kökschefen
satsar på närproducerat och
säsonger. En middag för två
kostar från 1 000 kronor.
w Hangar 12
S www.kitchen-market.co.il

Café Xoho

OCD

Kafé och patisserie med
underbara små bakverk. På
menyn finns också sallader och
smörgåsar.
w Ibn Gabirol Street, 36

En restaurang utan bord. Utan
meny. Du bokar bord och blir
placerad med några andra kring
en bar med insyn i köket. Du
berättar om du har allergier
eller vad du absolut inte vill ha.
Sedan får du nio olika rätter
under kvällens gång. Underbar
idé och underbar mat. Boka i
god tid. En middag för två kostar
1 400 kronor.
w Tirtsa Street, 17.
S www.ocdtlv.com/en/

Gott kaffe och perfekt för
vegetarianer och veganer.
Många mindre tallrikar med
goda sallader. Har också glutenoch laktosfria alternativ.
w J.L. Gordon Street, 17

Gerald

Kaffe och glass, mums.

Fikapaus i skuggan …

Mae Café

Litet kafé men med goda
smörgåsar och bakverk. Kaffet
görs av professionella baristas.
Kaffet rostas av kaféet själv och
det är hit du går för att njuta av
kaffein. Öppet dagtid till 17.30.
w Montefiore Street, 16

Rothschild 12

Härliga bruschettor med rostbiff
och ostar. Eller testa någon av
desserterna. På kaféet serveras
både frukost, brunch, lunch
och middag. Gott omplats och
populärt.
w Rothschild Boulevard, 12

Nahat

Här finns gott om besöksvärda restauranger.

Nahat Café är perfekt för att
hänga med paddan och lyssna
på fransk musik i bakgrunden.
Gott kaffe serveras, och du
kan själv kan välja var bönorna
kommer från.
w Reines Street, 1

… eller en svalkande juice.

14 TEL AVIV
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5 x bästa köpen
Skönhet

Ett besök på affären Sabon är en
livsnjutning. Tvålar, badskum,
ansiktskrämer, ja allt för att
känna sig njutfylld och med
extra flärd.
S www.sabon.co.il/en/stores

Kryddor

Gå till Shuk Hacarmel och
köp små påsar med zaatar –
örtpasta, sumak – kan användas
i stället för citron på sallader

5 x marknader
och dippar, harissa – het röd sås
som är bra för både aptit och
kärleksliv och olika blandningar
för kött eller fisk. Kryddor
förlorar sin styrka med tiden.

Döda Havet

Döda havsprodukter finns i
många affärer. Ahava har varit
ett av de mest kända märkena.
Produkter för familjen och
perfekt som present.
S www.ahava.com

Gary´s

Köp med lokal alkohol hem.
Missa inte Pelters gin, vin eller
israelisk likör.
På Gary´s har de bra priser och
suveränt urval.
w Ibn Gabirol, 97

Godis

Godismarmelad, halvah- sötsak
som finns med pistage, kaffe
och choklad och som köps i
skivor.

Allmänt

Marknader, shuk, med frukt
och grönt finns på flera ställen.
Emellanåt är marknaderna
fyllda med allsköns produkter:
hemmagjorda tvålar, loppisfynd,
kläder (både nya och vintage).
Shuk HaCarmel, öppet alla
dagar utom lördag, har det
mesta.
w HaCarmel Street, 11

Hantverk

På Nahalat Binyaminmarknaden
säljs hantverk som keramik,

foton, parfymer och konstverk.
Öppet tisdag till fredag. Ligger
bredvid Shuk Hacarmel.
w Nahalat Binyamin Street

Kryddor

Levinskymarknaden är
specialiserad på mat, kryddor
och varor från Iran, Irak och nära
östern. Ta med sumakkrydda
hem som är underbar i sallader.
Florentineområdet ligger i
närheten och räknas som Tel
Avivs Soho. Här finns trendiga
kaféer, barer och gallerier.

Sarona

Sarona är senaste tillskottet och
öppnade 2015.
Fylld med mataffärer och
restauranger. Perfekt för ett
energistopp.
Stängt från fredag kväll till
lördag kväll.

Loppis

På Dizengofftorget är det loppis
två gånger i veckan. Högt som
lågt säljs i stånden
Kul loppis med saker med
historia.

Botanisera bland kryddor.

5 x design
Gertrud

Kläder i naturmaterial och
butiken satsar på det extra
romantiska för kvinnor.
w Rothschild Boulevard, 1
S www.gertrud.co.il

Roni Bar

Androgynt mode för alla. Avant
gardistiskt så det slår gnistor.
w Bailik Street, 2
S www.ronibar.com

15

Comme il Faut

Konceptaffär med lite av varje.
Här finns häftiga designgrejer,
fräna kläder, accessoarer,
böcker och till och med
sexprylar. För både män och
kvinnor.
w Hangar 25 vid
strandpromenaden

As Is

Möbelmakare som ger dig

inspiration till hemmet.
Soffor, stolar, tyger i alla
upptänkliga modeller och färger.
w 2, Moshe Maor Street

Prylar

På SOHO hittar du smått till stort
i prylar.
Från billigt till dyrt.
Både israelisk design och
internationella kända märken.
w Ramat Aviv Mall

Fynda på loppis.
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5 x annorlunda upplevelser
Sabbat

Du kan passa på och besöka
en familj och vara med på
shabbatmiddag. Eller varför
inte passa på att äta något helt
nytt. Du betalar, priset varierar,
för maten men å andra sidan
kan du möta nya vänner och
smaka på mat som du inte
kommit i kontakt med tidigare.
Det finns även temakvällar och
matlagningskurser.
S www.eatwith.com

Gatukonst

I Florentine, jemenitiska
området och runt omkring

Centralstationen är det en orgie
i gatukonst, graffiti och slogans.
Ta med kameran och utforska.

Matkot

I decennier har israeler spelat
matkot. Helt enkelt liknande
strandtennis. Ta en träracket
och en boll. Det går ut på att slå
bollen så många gånger som
möjligt utan att missa.

Framtid

Företaget Gravitiy har Tel
Avivs första ”escape room”
där du använder dig av virtual
reality. Under en timme ska

5 x kändisar
ni lösa problem och reparera
en rymdstation. Häftigt och
annorlunda.
Beit Hillel Street, 7
S www.secrettelaviv.com/best/activities/cyber-quest

Buss

En busstation låter kanske inte
så sexigt, men i Tel Avi kan du
följa med på tur in i det inre på
stationen. Fladdermössgrottor,
hemliga utgångar och möten
med människor och konst i en
ovanlig miljö.
S ticks.co.il/event.php?i=ve2YQ6F9yE1

Faraj

Historien om fotografen Faraj
är en av många livsöden som
kan höras i Tel Aviv. Faraj är
namnet på en familj som består
av idel kändisar; fotografer,
filmare och skådespelare. I Tel
Aviv finns den mest berömda
fotostudion, Faraj. Ägaren har
varit med i decennier och har
med sina fotografier blivit en del
av historian. 2016 kom filmen
Photo Farag Film som handlar
om familjen.
S www.photofaragfilm.com

Hollywood

Många Hollywoodkändisar
kommer till Israel för att köpa
fastigheter, gå på kurs i kabbala
eller starta sin turné som
Madonna. Ashton Kuchner

och 90-talet. Lyssna på Youtube
och njut.

Amos Oz

Amos Oz.
har letat kontor på Rothschild
Boulevard. Kim Kardashian
döpte sin dotter, North, i
armeniska kyrkan i Jerusalem.

Ofra Haza

Känd som Israels Madonna en
gång i tiden och trogen Tel Aviv
nästan hela livet. Hennes musik,
med jemenitisk och judisk
påverkan, kom att bli populär
över hela världen under 1980-

Författaren Amos Oz bor i Tel
Aviv. Han var med och grundade
Fred Nu-rörelsen 1978 och
har skrivit många prisbelönta
böcker. Läs han självbiografi En
berättelse om kärlek och mörker
som skildrar en stat under
bildande genom ett barns ögon.

Eurovision

Israel har varit med över 40
gånger och vunnit tre gånger.
Izar Cohen vann 1978 med
”A-Ba-Ni-Bi”. Cohen säljer idag
diamanter i Tel Aviv. Milk and
Honey vann 1979 med Halleluja.
Dana International, från Tel Aviv,
vann med sången Diva 1998.

Matkot-spelare.

5 x gratisnöjen
Hayarkon

Parken Hayarkon är Tel Avivs
gröna lunga med sina närmare
fyra kvadratkilometer. Det
är en fin promenad att följa
Yarkonfloden från norra Tel Aviv
till Medelhavet.

Jaffa

Jaffa är en av världens äldsta
städer. Du kan gå längs

strandpromenaden hela vägen
till Jaffa. Här finns affärer,
gallerier och loppisar.

Solnedgång

Missa inte att sitta på trädäcket
på strandpromenaden och se
solen gå ned.

Tåg

Ta en promenad till området

17

Neve Tzedek och besök den
gamla tågstationen Tachana.
Idag är det kulturcentrum och
en del affärer.

Turer

Häng med på en gratis guidad
tur till Bahausområdet.
Turen startar klockan 11 varje
lördag. Mötesplats är Rothschild
Boulevard, 46.

Diva International.
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5 x kuriosa
Stad

Tel Aviv kallas staden som aldrig
sover.

5 x Micael Bindefelds Tel Aviv
staden. Mötesplats är Habima
nationalteater 22. Polisen är med
och ser till att alla åker säkert.

Sol

Tel Aviv har än 300 soldagar
per år.

Cykel

Torsdag

Eftersom fredag kväll är
shabbat, är det torsdag som
gäller för uteliv.

Rullskridskor

Varje tisdagskväll träffas rull
skridskoåkare för att åka runt i

Solnedgång i Tel Aviv.

5 x historia
Flera folkslag har varit i området
kring Tel Aviv. Greker, egyptier,
assyrier, babylonier, perser och
mängder av andra. Det gör att
museerna har fullt upp med fynd
från olika åldrar i historien.

Korstågsfarare

På 1100-talet kom området att
hamna under korstågsfarare i
nästan 100 år. Sedan togs det

över av muslimer, sedan av
korstågsfarare och så vidare.

1500

Ottomanerna styrde området
från Istanbul och höll kontroll,
mer eller mindre, fram till 1918.
1917 deporterades hela den
civila befolkningen i Jaffa av
ottomanska styret. De fick först
komma tillbaka när britterna
kom in i Palestina och tog över.

1909

Tel Aviv grundas av judar som
bodde i Jaffa. Namnet betyder
vårens kulle och kommer från
historien och den plats där den
judar hölls fångna under den
babyloniska fångenskapen.

1948

När Israel utropas som stat 1949
är det Tel Aviv som fungerar som
huvudstad till december 1948.

5 x veta mer
Lonely Planet

Lonely Planets bok tar upp
både Israel och de palestinska
territorierna. Massor av tips.
Från budget till lyx. På engelska.
Cirkapris 179 kronor över nätet.
S www.adlibris.com

Stadsliv

Tel Aviv 2017: The Retro Travel
Guide tar upp historien om Tel
Aviv i både dåtid och nutid. Vill
du veta mer om nöjesliv och
är boken DIY Tel Aviv – Your
Alternative City Guide 2017 ett
måste. Här kan du läsa om allt

Eventarrangören och PR-konsulten Micael Bindefeld, 58, har en lång och varm
relation till Israel. När han var barn åkte familjen dit på skollov. Då, på 1970-talet,
gällde stränderna för honom och Tel Aviv väntade ännu på sin blomning. Nu
tycker han att Tel Aviv är en av världens bästa städer.

1Krog

Det finns mer än 40 kilometer
cykelbanor.

Dåtid
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från klubbar till volontärarbete.
Böckerna kostar cirka 120 kr och
kan beställas via amazon.
S www.amazon.co.uk

Globetrotter

Globetrotter Travel Pack Tel Aviv
and Jerusalem är en pocketbok
om de två mest välbesökta
städerna. Lättläst och fyllig.
Cirka 145 kronor över nätet.

Film

En av mina favoritfilmer är
fortfarande Life According
to Agfa, regisserad av Assi

”Beit Romano. Som
ett stort vardagsrum
och mycket nytänkande,
vegetariskt. Gamla
secondhandmöbler,
Micael
prisvärt och matlagning
Bindefeld.
en, som sker i ett
öppet kök, blir en del av
underhållningen. Ägs och drivs
av kändiskocken Eyal Shani,
juryns ordförande i israeliska
versionen av Kockarnas kamp.”

2Strand

”Jag går gärna ner till
Alma Beach. En lugn strand
som ligger nära Jaffa i södra
Tel Aviv. Där finns Manta Ray,
en restaurang med fantastisk
mat, mycket smårätter. Här är
Tel Avivs solnedgång som allra
vackrast.”

3Fest

”Nattklubbsliknande restau
rangen Ha Salon. Ligger i ett
ruffigt område, jättesvårt att få
bord, öppet endast onsdagar
och torsdagar. Efter maten en
internationell nattklubb. Dj:n
spelar allt från Édith Piaf och Dr.
Alban till israelisk techno. Här
har jag och Izabella Scorupco
dansat på borden en hel natt.”

Dayan. Filmen utspelar sig på
en pub i Tel Aviv där anställa
och besökare representerar
olika grupper i samhället. Kan
beställas via amazon.
S www.amazon.co.uk

5 x fakta

Uppdaterad

Befolkning

Gå in och läs tidningar på nätet
och håll dig uppdaterad. Haaretz
och Jerusalem Post för dagliga
nyheter. Time Out om nöjen och
vad som är på gång.
S www.haaretz.com
S www.jpost.com
S www.timeout.com/israel

Det bor närmare 430 000
invånare i Tel Aviv.

Stat

Israel är en demokratisk stat
med parlamentarism och allmän
rösträtt. Jerusalem har varit
huvudstad sedan 1950.

Alma Beach.

4Hotell

5Gata

”Jag bor oftast på
boutiquehotellet Hotel
Montefiore, i mitt tycke ett
av världens bästa hotell med
enbart 13 rum. Familjärt,
omtänksamt. Har du inte
möjlighet att bo på hotellet,
besök då istället Montefiores
restaurang på bottenplan, en av
Tel Avivs allra bästa.”

”Shabazi Street i Neve
Tzedek, en av Tel Avivs första
stadsdelar. En liten gata med
restauranger, glassbarer, små
butiker med smycken och
mode. Väldigt härligt, hela
området är underbart. Tel Aviv
är en internationell, modern
storstad, men det är viktigt att
försöka hitta de äldre pärlorna.”

Ekonomi

turister varje dag till Israel. De
flesta kommer från Europa, 22
procent, och USA, 21 procent.
Tre av fyra besökare till Tel Aviv
är icke-judar.

Tel Aviv räknas som den
25:e viktigaste finansiella
staden i världen. Teknologi,
forskningsinstitut och handel är
de viktigaste inkomstkällorna.

Turism

Det kommer fler än 20 000

Yta

Ytan är runt 176 km2. Lite
mindre än Stockholm.

