
NY BESØKSREKORD I AUGUST
248 000 TURISTER ANKOM (10 % MER ENN I 2011); 39 % ØKNING AV BESØKENDE FRA CRUISESKIP. 2,3 MILLIONER BESØKENDE ANKOM
ISRAEL I JAN-AUG 2012 (7 % ØKNING I FORHOLD TIL SAMME PERIODE I FJOR)

Til tross for den alvorlige økonomiske krisen i verden og den problematiske geopolitiske situasjonen i regionen, fortsetter Israel å
sette nye besøkende turistrekorder. Et rekordhøyt tall på 2,3 millioner besøkende ankom i perioden jan-aug 2012, en økning på 7
% sammenliknet med fjoråret og 5 % mer enn rekordåret 2010. Av disse var hele 1,9 millioner turister, en økning på 4 %
sammenliknet med samme periode i 2011 og 7 % økning sammenliknet med 2010. 374 000 besøkende var dagsgjester, 26 %
mer enn i samme periode i fjor.   

August måned sto også for sine egne rekorder. Siste måned kom det 298 000 besøkende til landet – en økning på 10 %
sammenliknet med august 2011 og 7 % mer enn i august 2010. Av disse besøkende var rekordmange 248 000 turister, en økning
på 10 % sammenliknet med august 2011. Tallene for august fra de nordiske landene øker også med 32 % sammenliknet med
2011 og 13 % i 2010. Danmark leder konkurransen med en økning på 51 % i august. 
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Den Israelske Turistkontor har som oppgave å markedsføre Israel som destinasjon i Norden og Baltikum, samt å formidle turistinformasjon til
allmennheten i disse landene. Den Israelske statens Turistbyrå arbeider direkte under turistministeriet i Israel. Sammenlagt finnes 18 turistbyråer rundt om i
verden som arbeider med å fremme turismen til Israel.

Opplev det unike Israel – Besøk Tel Aviv, Party- og Beachbyen ved Middelhavet som aldri sover – Streif rundt i fascinerende Jerusalem med sine tre
verdensreligioner – Flyt på det helsebringende Dødehavet – Svøm med delfiner og snorkle i Rødehavets korallrev ved Eilat – Gå i Jesus fotspor i det Hellige
landet – Vandre i Galilea med sin utrolige natur.

Les mer på www.goisrael.no   


