
Norwegian starter direkte flyvninger mellem København og Tel
Aviv!
Med start til påske lancerer Norwegian ny, direkte rute mellem København og Tel Aviv. Det er et fantastisk tillæg til det nuværende
nordiske udbud af flyruter. Fra 11. april beflyves ruten to gange om ugen, og fra 4. maj tre gange om ugen.

Rejseglade danskere og svenskere fra det sydlige Sverige kan snart flyve med Norwegian til den trendy storby Tel Aviv, der også har en
vidunderlig strand.

– Antallet af nordiske turister i Israel stiger med flere procent om året. Alene det seneste år rejste 85.500 nordiske besøgende til Israel,
hvilket er en stigning på 5 % i forhold til 2012. Vi er meget glade for den nye, direkte rute og ser en stor mulighed for at få flere danske og
sydsvenske ferie- og forretningsrejsende til at opdage Israel, siger Erika Samuelsson, der er PR-ansvarlig i den israelske stats turistbureau
for de nordiske og baltiske lande.

Tips på rejsemålet. Gør et par dages ophold i hippe og cool Tel Aviv, tag en cykeltur langs stranden til dejlige Yaffa, besøg fascinerende
Jerusalem, Det Døde Hav for helbredets skyld og herlige Galilæa. Alle disse steder ligger kun 1 til 2 timer fra Tel Aviv.

Tel Aviv. Det prestigefyldte magasin National Geographic har udnævnt Tel Aviv til en af verdens ti bedste strandbyer. Magasinet kalder Tel
Aviv ”Miami Beach on the Med”. Byen har mange restauranter, barer og klubber, der holder åbent til daggry. En vidunderlig 13 km lang
strand med muligheder for både afslapning og motion ligger kun få skridt fra Tel Aviv. Tag til Gordon Beach eller Banana Beach for at bade,
solbade og nyde livet på en strandcafé. Tel Aviv har også fået tildelt en tredjeplads blandt verdens bedste storbyer af Lonely Planet, og det



solbade og nyde livet på en strandcafé. Tel Aviv har også fået tildelt en tredjeplads blandt verdens bedste storbyer af Lonely Planet, og det
er byens afslappede liberale kulturliv, der hyldes. Flere oplysninger: www.visit-tel-aviv.com

CPH-TLV: Mandag og fredag, og fra 4. maj også søndag. Flyvetid ca. 4 timer.

Billetter og flere oplysninger: www.norwegian.com

Med vänlig hälsning

Erika Samuelsson PR manager

pr@igto.se

Tel. 46 8 213386 Mobil. 46 72 3113386

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 


