
Israels turistministerium lancerar en særlig webside til
konference- og rekreationsmarkedet!
Israels turistministerium har for nylig lanceret en særlig webside rettet mod beslutningstagere og specialister med tilknytning til
turismen, der arbejder inden for konference- og oplevelsesmarkedet (PCO'er og DMC'er). Under the sloganet “Israel: One
place. Endless possibilities" (Et sted. Uendelige muligheder), skildrer websiden Israel som et moderne, dynamisk land med
mange muligheder for indkvartering, konferencer og oplevelser.

Israel har plads til konferencer med 50 – 10.000 deltagere på hoteller og har universiteter med de nyeste konferencefaciliteter.
Hotelindkvarteringen kan vælges efter smag og budget – fra luksushotelkæder i de større byer til kursteder ved Eilat, Genesaret
Sø og Dødehavet og i landelige omgivelser som gæstehuse og hoteller i kibbutzer.

Rundturene før og efter konferencen er noget helt for sig – fx arkæologiske steder, klassiske rundture i Det hellige Land, kursteder,
sports- og ørkeneventyr m.m.

Som oplevelsesrejser har Israel uendelige mange spændende, eksotiske og uforglemmelige muligheder at byde på. De
kan inddeles i 4 hovedkategorier:

krop og sjæl: holistiske spa-behandlinger, meditation, kabbala osv.
sport: enhver sportsgren til vands, lands og i luften med forskellige niveauer af udfordringer op til det ekstreme, som fx
svømmeture med delfiner i Det Røde Hav, fugleture, cykling,      jeepture.
mad og vin: vingårdsbutikker, olivengårde og ostemejerier, fødevaremarkeder m.m.
fritid og historie: kultur og underholdning, arkæologiske steder, overdådige aftenproduktioner i ørkenen, på museer m.m.

På websiden fås videoer, billeder og nærmere brugervenlig information, herunder kontaktoplysninger.

/http://www.goisrael-conference-and-incentive.com   
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Den Israelske Stats Turistbureau har til opgave at markedsføre Israel som destination i Norden og Baltikum samt at formidle turistinformationer til
offentligheden i disse lande. Den Israelske Stats Turistbureau arbejder direkte under turistministeriet i Israel. Sammenlagt findes der 18 turistbureauer rundt
om i verden, som arbejder med at fremme turismen i Israel.

Oplev det unikke Israel – Besøg Tel Aviv, party– og badebyen ved Middelhavet, som aldrig sover – Spadsér rundt i fascinerende Jerusalem med dens tre
verdensreligioner – Flyd i det sunde Døde Hav – Svøm med delfiner og snorkle i Det Røde Havs koralrev ved Eilat – Gå i Jesus fodspor i Det Hellige Land –
Vandre i Galilæa med områdets forbløffende natur.

Læs mere på www.goisrael.dk 


