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Det låter som en klyscha, men Tel Aviv är staden som aldrig sover. Nattmat kanske?
Foto: Anders Königsson
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Heta nätter i Tel Aviv
Tel Aviv är hetare än någonsin. Folk från hela välden
reser hit för att ta del av den vibrerande metropolen som
aldrig sover.
Musiken tonar ut och förutom ljuset från en
och annan svag spotlight samt skärmarna
på väggarna blir det mörkt i lokalen. I
några sekunder rör sig folk stillsamt till de
elektroniska tonerna som kommer ut ur
högtalarna.
Sen börjar frekvensen på musiken återigen
att höjas. Några uppmuntrande
busvisslingar blandas med jublet som stiger
upp från dansgolvet medan armar sträcks
upp mot laserstrålarna som tänds och skär
genom luften.
Plötsligt drar basen igång, musiken når sitt
crescendo och hela dansgolvet exploderar i
en blandning av ljus, vibrerande musik och
studsande kroppar.
Det är en helt vanlig fredagsnatt i Israels
största stad Tel Aviv.
Här känns konflikter och världspolitik
långt borta, istället är det strand och party
som gäller. Eller som det israeliska
ordspråket säger: "Jerusalem prays and Tel
Aviv plays".
Guideböcker om Tel Aviv brukar lista
nattlivet som en av de viktigaste
anledningarna till att besöka staden och det
är lätt att förstå varför. Tel Avivborna

Miniguide: Tel Aviv
Resa dit: Direktflyg från
Sverige saknas. Malev och El
Al Israel Airlines flyger via
Budapest. Air Baltic via Riga.
KLM via Amsterdam. SAS
och Lufthansa via Frankfurt.
Pris från cirka 3 500 kronor
tur och retur.
Boende: Tel Aviv har alla de
stora lyxhotellkedjorna vid
stranden. Även
mellanklasshotell och
budgetboenden centralt nära
klubblivet. Budget: Hayarkon
48 Hostel. Rent och fräscht,
om än i den övre prisklassen
av budgetboenden, nära
stranden:
www.hayarkon48.com Medel:
Hotel Sun Aviv. Litet,
hemtrevligt hotell nära
nattlivet: www.sunaviv.co.il Lyx: Hotel
Montefiore. Exklusivt, hippt,
mindre hotell med mycket
antikviteter:
www.hotelmontefiore.co.il
Partytips: Bästa
partydistrikten just nu är på
och runt gatorna Allenby,
Liljenblum och Abarbanel i
södra delen av centrum. Finns
även många klubbar vid
hamnen i norra delen av
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älskar sitt nattliv och som turist är det svårt
att inte ryckas med i tempot.
Bäst ös är det på fredagskvällarna. Då har
folk varit hemma med sina familjer och
firat sabbaten och efter det ger de sig ut i
natten.
Israel har en mycket rik klubbkultur
med ett flertal kända DJ:s och en stor
inhemsk scen med elektronisk dansmusik,
främst trance, som spritt sig över världen
och mycket av det kommer från just Tel
Aviv.
Men staden exporterar inte bara musik och
DJ:s. Staden lockar också regelbundet både
stora och mindre internationella namn som
kommer och spelar inför den entusiastiska
Tel Avivpubliken.
Stället jag är på är en klubb som heter
Comfort 13 och just den här kvällen har de
fått dit den tyska DJ:en Stephan Bodzin
som står bakom mixerbordet.
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hamnen i norra delen av
centrum, men det anses inte
lika hett längre. Tel Aviv har
också en stor gayscen med
ett antal ställen att välja på.
Utbudet växlar snabbt. För
bra tips, köp Time Out Tel
Aviv. Finns på engelska på
Turistinformation Tel Aviv och
på många hotell.
Mat: Judiska invandrare från
hela världen har tagit med
sina maträtter till Israel, i Tel
Aviv finns det mesta att äta.
Hummus är väldigt populärt.
Passa på att äta en
shawarma eller falafel på väg
hem från nattlivet, brett utbud
runt partygatorna.
Klimatpåverkan: Enligt
utsläppskalkylatorn
atmosfair.com orsakar
flygresan Stockholm – Tel
Aviv t o r ett utsläpp av 1 780
kilo koldioxid. Kostar cirka
400 kronor att kompensera.

Tel Aviv har ett brett utbud av klubbar, men även en uppsjö av
olika barer, pubar och nattöppna kaféer med många olika
inriktningar och teman.
– Tel Aviv har länge lockat unga från resten av Israel och uteliv är
just vad de unga vill ha. Israeler är också ett resande folk och
många som har rest eller bott runtom i världen har tagit med sig
idéer tillbaka och öppnat ställen här. Det är därför det är ett sådant
stort och brett utbud, förklarar Rani Birenbaum som själv är
barägare.
När klockan närmar sig fyra på morgonen börjar det bli dags
att lämna klubben och bege sig tillbaka till hotellet. Utanför
ingången står Hamid och luftar sig och han har absolut inte några
sådana planer.
– Natten håller just på att börja. Här i Israel klubbar vi till lunchtid
dagen efter. Nu är vi snart på väg mot ett ställe ute i naturen nära
gränsen mot Libanon, dit är det fyra timmars bilresa.
Jag höjer förvånat på ögonbrynen och frågar om jag verkligen har
hört rätt.
– Ja såklart, att festa är vårt liv, vi har det i blodet, säger Hamid
med ett leende innan han försvinner in mot klubben för att hämta
sina kompisar så att de kan starta sin bilresa norrut.
Av: Anders Königsson
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