TEL AVIV 2019
Osa faneistamme on lähdössä Tel Aviviin paikan päälle juhlistamaan vuoden Euroviisuja. Ohessa listattuna muutamia huomion
arvoisia asioita.
YLEISTÄ
Lähi-idässä Välimeren rannikolla sijaitseva Israel on virallisesti maailman ainoa juutalainen valtio, mutta maassa näkyy myös muita
uskontoja, kuten kristinusko ja islam. Israel on valtavan kaunis maa, jota reunustaa osin upeat merimaisemat niin Kuolleellemerelle,
Välimerelle kuin Punaisenmerelle. Pääkaupunki Jerusalem on paitsi kristittyjen pyhiinvaelluskohde, myös loistava turistikohde
itkumuureineen ja kauniine kivirakennuksineen.
Tel Aviv on erilaisten kulttuurien sulatusuuni, joka tunnetaan liberaaliudestaan, LGBT-ystävällisyydestään ja myös "Israelin hipsteri pääkaupunkina". Kaupungin ilmapiiri on rento ja onkin helppo heittäytyä keskusteluun ventovieraiden kanssa. Englanti on yleiskieli,
mutta myös venäjä ja ranska ovat yleisesti käytettyjä.
Pääkaupunki: Jerusalem (796 200 as.), ei kansainvälisen yhteisön tunnustusta
Väkiluku: 7,8 miljoonaa asukasta
Pinta-ala: 20 991 km2
Valtiomuoto: parlamentaarinen demokratia
Valuutta: uusi Israelin sekeli (ILS)
Sähkö: 230V 50Hz, israelilainen pistoke
Viralliset kielet: heprea ja arabia
Muita kaupunkeja: Tel Aviv (404 500 as.), Haifa (269 300 as.), Rishon LeZion (231 00 as.)
Naapurimaat: Egypti, Jordania, Syyria ja Libanon
Kansainvälinen suuntanumero: +972
Aikaero: UTC +3
Koska Israel on täynnä kolmen suuren uskonnon pyhiä paikkoja, tulee reissaajan muistaa käyttäytyä ja pukeutua kunnioittavasti
aina pyhillä paikoilla vieraillessaan riippumatta omasta uskosta. Jerusalemissa liikuttaessa on yleisesti syytä noudattaa hillittyä
pukeutumistapaa.
Hillitty pukeutuminen tarkoittaa löysiä ja peittäviä vaatteita, usein myös hiusten peittäminen on suositeltavaa.
Reissaajan kannattaa muistaa osoittaa kohteliaisuutta paikallisia kohtaan ja välttää ikäviä puheenaiheita. Holokaustin lisäksi myös
Palestiinasta puhuminen voidaan katsoa röyhkeäksi. Vaikka paikalliset puhuisivat vuolaasti ja kriittisesti Israelin toimista, on
ulkomaalaisen suositeltavaa pitäytyä kuuntelemaan ja jättää oman kärkkäät mielipiteet jakamatta. (www.pallontallaajat.fi)
MATKUSTUSASIAKIRJAT
Viisumia Suomen kansalainen ei tarvitse, mutta passin tulee olla voimassa 6 kuukautta maasta poistumisen jälkeen.
Ulkoministeriö tarjoaa neljän kohdan muistisäännön Israeliin matkaavalle tarkistettavaksi:
M1 Matkustustiedote
M2 Matkustusilmoitus
M3 Matkavakuutus
M4 Matkustusasiakirjat
Kaikki nämä löydät osoitteesta https://um.fi/matkustustiedote/-/c/IL
TEL AVIV EXPO
Euroviisut järjestetään Tel Aviv Expossa, jossa tapahtumia on kolmessa paviljongissa.
Pavilion 2: Areena, jossa kaikki show’t järjestetään
Pavilion 1: Green Room
Pavilion 11: Pressikeskus
https://expotelaviv.co.il/en/event/eurovision-song-contest-2019/
LIIKKUMINEN
Tel Avivin kaupunki tarjoaa maksuttomia kuljetuksia ESC -näytöksien aikana viikonlopun aikana 17.-18.5. Busseja on varattu 50
kappaletta ja ne ovat liikenteessä perjantai-iltapäivästä alkaen. Kaksi reittiä kulkee Carmelit Terminalin (Eurovision Village) ja Tel
Aviv Expon välillä. Sininen linja kulkee rantaa myötäillen ja vihreä kaupungin läpi.
Euroviisuja varten 500 bussipysäkkiä ja bussiasemat ovat saaneet englanninkieliset nimet ja uusi reittikartta valmistuu matkailijoille
annettavaksi. Ben-Gurionin kansainvälisellä lentokentällä on 24/7 informaatiopiste kuten myös Tel Aviv Savidor
keskusrautatieasemalla.

Tel Aviv Expolle saapuminen julkisilla kulkuneuvoilla.
•
Israel Railways (Rakevet Israel): The University Train Station
•
Egged Bus Company – Bussi numero 521
•
Dan Bus Company – Bussit 12, 22, 40, 89, 189, 389;
•
Metropoline Bus Company – Bussit 47, 48, 247 Tel Avivin keskusrautatieasemalta ja Raanana/Kfar Saba/Herzliya/Ramat
Hasharon;
•
Kavim Bus Company – Bussi 137.
Lentokentältä hotellille pääsee näppärästi virallisilla takseilla. Jos taksia käyttää runsaasti, on hyvä ladata taksiapplikaatio Gett Taxi
App, jonka avulla taksin voi tilata helposti. Takseissa on mittarit, mutta matkanhinnan voi myös sopia. Tarjolla on myös satunnaisia
kyydintarjoajia, joita tulisi välttää. Lentokentältä on myös juna sekä bussiyhteydet keskustaan.
Keskustassa voi käyttää myös Sherut-kyytiä, joka on keltainen linjataksi. Ne pysähtyvät missä tahansa kättä heilauttamalla, jos
niissä on tilaa. Julkisen liikenteen busseihin lippuja voi ostaa lipputoimistoista ja junalippuja lippuautomaateista ja lipputoimistoista.
Julkiseen liikenteeseen kaupungissa vieraileva voi hankkia Rav Kav -kortin. Matkailijalle suunnattuja Anonymous Rav Kav- kortteihin
voi ladata useampia matkoja tai yksittäisen matkan.
Lue lisää ositteessa http://www.egged.co.il/Article-786-Rav-Kav-Card.aspx#2
FANILIPUT JA AKKREDITIOINNIT
Huolimatta OGAE Internationalin painostuksesta virallinen LEAAN, EBU tai KAN eivät ole vielä julkaisseet istumapaikkoja saatikka
tietoa mistä liput voi käydä lunastamassa. Heti kun saadaan lisätietoa, se julkaistaan Euroviisuklubin Facebook sivuilla.
F-akkretoidut jäsenet voivat käydä noutamassa akkrensa pressikeskuksesta. Muista ottaa mukaan Accredion -sivuilta printtaamasi
vahvistus ja passi. Ilman näitä dokumentteja ei voi saada akkrea.
TURVALLISUUS
Turvallisuuskysymykset mietityttävät monia. Onkin hyvä valmistautua poikkeuksellisen tiukkoihin turvajärjestelyihin. Israelissa
tehdään turvatarkastuksia paljon ja kaikkialla. Passi on aina syytä olla mukana. Maahan saavuttaessa ja maasta lähdettäessä
erityiset turvatarkastajat esittävät matkustajille kysymyksiä. Tarkastuksiin on syytä suhtautua asiallisesti ja vastata esitettyihin
kysymyksiin. Matkatavarat saatetaan tutkia. Kauppakeskusten, supermarkettien, ravintoloiden, pankkien yms. ovella laukkujen
sisältö tarkastetaan. Turvatarkastuksilla estetään mahdollisia terroritekoja. Tarkastukset ovat matkailijankin edun mukaisia.
Turvatarkastus lentokentällä erityisesti paluumatkalla saattaa viedä runsaasti aikaa. Yleisesti suositellaankin olemaan paikalla
vähintään 2,5 tuntia ennen lennonlähtöä. Ennen lähtöselvitystä turvahenkilöstö kyselee loman aikaisesta majoituksesta ja
matkatavaroista.
Käy lukemassa oheisesta linkistä https://eurovision.tv/visiting esimerkiksi niistä tavaroista, joita ei voi ottaa areenalle mukaan.
Lippujen koko voi olla enintään 100x70cm ja lipuissa EI saa olla lipputikkua.
Paikallinen terveydenhuolto on kallista ja etenkin sairaalamaksut hyvin korkeita.
Tarkista ennen matkaa, mitä matkavakuutuksesi kattaa, mukaan lukien alueellinen kattavuus ja mahdolliset konfliktitilanteet.
Rikollisuutta ei Israelissa ole sen enempää kuin länsimaissa yleensä. Normaalia varovaisuutta on viisasta noudattaa varsinkin
pimeän aikaan. Peukalokyydillä matkustaminen ei ole turvallista. Turistikohteissa on taskuvarkaita sekä turisteilta rahaa kärttäviä
erilaisten palvelujen tarjoajia. Jo turvallisuustilanteenkin takia on hyvä pysyä aina omien laukkujen läheisyydessä. Turvatoimien
tehostaminen on osaltaan vähentänyt muuta rikollisuutta.
Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle ja ota yhteys suurlähetystöön.
Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.
Tel Avivin -suurlähetystö
Adgar360 (31. kerros)
Hashlosha Street 2
6706054 TEL AVIV
ISRAEL
+972 3 745 6600
sanomat.tel@formin.fi
http://www.finland.org.il
http://www.facebook.com/FinnishEmbassyTelAviv
http://www.twitter.com/FinIsrael
Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555, faksi +358 9 629 840 ja
sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

HINTATASO
Israelin valuutta on sekeli ILS, joka jakaantuu 100 agoraan. Ohessa valuuttakurssi euroon nähden 30.4.

Tel Aviv on hintatasoa maailmanlaajuisesti vertailtaessa hintava kohde. Suomen keskiarvoon verrattuna Tel Avivin yleinen hintataso
on 12.17% korkeampi ja vuokrahintataso 23.57% korkeampi.
Ohessa hieman keskimääräisiä hintoja lomalista.fi -sivustolta.
Taksimatka (5 km)

8.52 €

Taksimatka (10 km)

14.07 €

Ravintolassa ruokailu (edullinen ravintola)

13.61 €

Ravintolassa olut (0.5 l)

7.18 €

Ravintolassa Coca-Cola (0.33 l)

2.13 €

Ateria McDonald’sissa

12.38 €

Julkisen liikenteen yksisuuntainen lippu

1.46 €

Vaatekaupassa Levis 501-malliset farkut

77 €

Vaatekaupassa keskihintaiset Nike-kengät

104 €

Kaupassa leipä (500 g)

1.72 €

Kaupassa 12 kananmunaa

3.00 €

Kaupassa kanaa (1 kg, luuton)

8.18 €

Kaupassa perunoita (1 kg)

1.01 €

Kaupassa pullo keskihintaista viiniä

9.90 €

Kaupassa olut (0.5 l)

2.03 €

Kaupassa tupakka-aski

7.82 €

EUROVISION VILLAGE
Osoite: Charles Clore Park
Prof. Yehezkel Kaufmann street
Euroviisukylä levittäytyy huikealle 60 hehtaarin alalle ja tulee olemaan yksi viisujen päänäyttämöistä. Se avataan 12.5. ja on avoinna
finaaliin saakka. Sen aukioloajat ovat 17.00-23.00, poikkeuksena kuitenkin semifinaali- ja finaali -illat, jolloin aukioloa on jatkettu
kisojen loppumiseen saakka. Alueella on myös istuskelualueita sekä 100 metrinen baaritiski aivan rannan tuntumassa. Isoilta
screeneiltä näytetään Euroviisulähetysten lisäksi avajaiset, Orange Carpet Ceremony, 12.5. Lisäksi ohjelmassa on artistiesityksiä
pitkin viikkoa.

Orange Carpet: Habima Square
Euroviisujen avajaiset.
Location: Tarsat Ave 2, Tel Aviv-Yafo
Busses: 5, 39, 63, 100, 192, 239, 502
EUROCLUB
Hangar 11
Osoite: Tel Aviv Port (Rokach Blvd ja HaYarkon katujen risteys)
11.5. – 18.5. 22:00-04:00
Website: hangar11.co.il
Facebook: https://www.facebook.com/Euroclub2019/?eid=ARBgc31cXnUXQkV1Kt2S4ej0q4GF8FPObczr682U8pp3yCo47mmXY5K9P3iiVQ7Bz7VAMgNpsEfCOlq
Bussit: 4, 9, 13, 39, 55, 62, 72, 104, 122, 129, 170, 172, 174, 175, 204, 211, 222, 230, 231, 239, 256, 273, 296, 299, 333, 418, 445,
463, 466, 489, 502, 555, 556 566, 599
Euroclubilla järjestetään viralliset jatkot aina live-esitysten jälkeen. OGAEn jäsenet voivat hankkia normaalista edullisempia lippuja
osoitteesta eventer.co.il/euroclub
Huom. 11.5. Euroclubilla järjestetään Nordic Night, jossa mukana kaikki pohjoismaiden viisuartistit.
OGAE hinta viikorannekkeelle on 123€ (norm. 148€)
Akkretoiduille henkilöille F / P / D sisäänpääsy on maksuton.
EUROCAFE
HaOman 17
Osoite: Abarbanel Street 88
12.5.-18.5. , 23:00 alkaen
Website: eurocafetlv2019.com
Facebook: @haoman17telaviv
Facebook: https://www.facebook.com/ogaeisrael/?eid=ARCnyyL942otJ_Iozlw7Ee2o3hVWzvgZSNCW7QDCUeR29pwMJAzcyjQjs4qFhpLk3ndUYYllec8TZTf
Bussit: 1, 25, 42, 54, 83, 125, 142, 418
Eurocafe on paikka, jossa fanit ja artistit kohtaavat Euroviisuviikon aikana. EuroCafe sijaitsee yhdessä Tel Avivin suurimmista
klubeista ja se toteutetaan yhdessä OGAE Israelin ja Vivo Productionin kanssa.
Lippuja voi hankkia osoitteesta eurocafetlv2019.com
Fanilippua ostaessa henkilöltä kysytään koodia, joka on Cardskipper -kortissa oleva koodi. Jokainen jäsen voi ostaa enintään kaksi
lippua. Viikkorannekkeen hinta on noin 105€
Vahvistuneet artistit ovat : Charlotte Perrelli, Emmelie de Forest, Hera Björk, Selma, Krista Siegfrids, Slavko Kalezic, Shiri Maimon,
Harel Skaat, Nadav Guedj, Mei Feingold, Imri Ziv, Moran Mazor, Riki Ben Ari

RUOKA, JUOMA JA MUUTA NIPPELITIETOA
Israelin ruokakulttuuriin kuuluvat juutalaisuuden kosher-säännökset. Sääntöjen mukaan maito- ja lihatuotteet pitää erottaa
toisistaan. Useissa hotelleissa aamiaisella tarjotaan vain maitotuotteita ja päivällisellä tarjoillaan lihaa, mutta ei maitotuotteita.
Kosher-sääntöjä saatetaan noudattaa ravintoloissa erityisesti Länsi-Jerusalemissa.
Kosher-sääntöjen kieltämiä elintarvikkeita tarjotaan Israelissa harvoin. Ei-kosher-tuotteita ovat esimerkiksi sian- ja linnunliha sekä
äyriäiset. Kosher-sääntöjä noudattavat ruokakaupat ja ravintolat ovat kiinni sapattina, eli perjantai-illasta lauantai-iltaan.
Israelissa ja varsinkin Tel Avivissa on runsaasti ravintoloita ja kahviloita. Muiden maiden keittiöt ovat Israelissa hyvin edustettuina.
Voit nauttia thaimaalaista, kiinalaista, japanilaista, intialaista tai vaikkapa etiopialaista ruokaa. Tarjolla on lisäksi Lähi-idän ja eri
Euroopan maiden makuja.
Euroviisukylässä on samaan aikaan myös Tel Aviv Eat Festival, ruokakojuja, joissa tel avivilaiset ravintolat ja ravintoloitsijat
esittäytyvät tarjoiluineen. Kaupungin säännöstelyjen myötä ruokien ja juomien hinnat pyritään pitämään kohtuullisina (lasi olutta
NIS 10 eli noin 2,5€).
Ravintolat tarjoavat herkkuja Välimereltä, Lähi-Idästä ja myös aasialaiset ja eurooppalaiset vaikutteet maistuvat menuissa. Street
food, falafelit ja hummus ovat edullisia ja helposti saatavilla.

Israelin hanavesi kelpaa juotavaksi. Useimmat taloudet kuitenkin suodattavat veden runsaan kalkin vuoksi. Tästä syystä suodatetun
tai pullotetun veden käyttöä suositellaan.
Euroviisujen aikaan on käynnissä kaupungin ja yrittäjien yhteinen kampanja ”Tel Aviv for 10 Shekels”. Sen aikana vierailijat voivat
ostaa juomia ja ruokaa kymmenellä sekelillä ravintoloissa ympäri kaupunkia.
Ravintoloissa, kahviloissa ja baareissa on tapana jättää 10-15% juomaraha. Joissakin paikoissa juomaraha kuuluu jo laskun
loppusummaan. Muille palvelualoilla työskenteleville esim. taksinkuljettajille ei ole tarvetta jättää tippiä.
Sapatti on juutalaisuuden viikoittainen lepopäivä, jota vietetään juutalaisen viikon viimeisenä päivänä, lauantaina. Sapatti alkaa
perjantai-illan auringonlaskusta ja päättyy lauantai-illan auringonlaskuun. Kaikki työntekoon liittyvä toiminta on kiellettyä. Sapatin
aikana ei saa piirtää, kirjoittaa, tehdä kotitöitä tai lähteä autoillen tai edes kävellen kauas kotoa.
Sapatti vaikuttaa paikallisbussien ja muiden joukkoliikennevälineiden aikatauluihin. Useimmissa kaupungeissa bussit eivät kulje
lainkaan perjantai-iltapäivästä lauantai-iltaan. Sapattina supermarketit, pikkupuodit ja isommat kaupat ovat suljettu. Toisaalta
useimmat ravintolat, pienet elintarvikekaupat, museot ja taksit toimivat kuin muinakin päivinä. Euroviisujen aikaan kaupunki on
asettanut poikkeussäädöksiä kaupoille, että nämä pystyvät palvelemaan vieraita myöhempään kuin normaalisti.
Jännite on 220 volttia. Pistorasiat ovat kolmireikäisiä, mutta suomalaiset pistokkeet sopivat useimpiin rasioihin. Adapteri kannattaa
ottaa mukaan.
Tel Aviv White Night
16.5. auringonlaskun jälkeen tel avivin asukkaat ja turistit kutsutaan käyskentelemään tapahtumissa, joita koko yön aikana
järjestetään ympäri kaupunkia. Tel Aviv Port klo 20:00: musiikkishow, jossa esiintyvät Carola, Loreen ja Ann Marie David, kaikki
yhtaikaa samalla lavalla.
Satamassa järjestetään erilaisia tilaisuuksia ja näytöksiä: Dana International Exhibition, vinyylilevykirjasto sekä. Vanhassa Jaffassa
järjestetään interaktiivinen orkesteri-installaatio, ja Jaffan satamassa jättimäinen radio soittaa Euroviisuja aikaisemmilta vuosilta.

Mukavaa viisumatkaa Tel Aviviin!

Lähteet: pallontallaajat.fi , ulkoministeriö, lomalista.fi, eurovision.tv, Albatros Travel,

