
Israels turistdepartement lanserer eget nettsted for konferanse- og
incentivmarkedet!
 

Israels Turistdepartement har nylig lansert et eget nettsted rettet mot beslutningstakere og turistnæringsspesialister som
arbeider innenfor konferanse- og incentivmarkedet (PCOer og DMCer). Under slagordet ”Israel: One place. Endless
possibilities" (Ett sted. Uendelige muligheter), skildrer nettstedet Israel som et moderne, pulserende land med et svært bredt
utvalg av turisme-, konferanse- og incentivalternativer.

Israel kan ta imot konferanser fra 50 – 10 000 deltakere i hoteller og også universiteter med topp moderne kongressfasiliteter.
Hotellinnkvartering kan tilpasses enhver smak og ethvert budsjett – fra luksushotellkjeder i storbyene til spaanlegg i Eilat, Galilea
og dødehavsområdet eller idylliske omgivelser som kibbutzvertshus og -hoteller.

Mulighetene for rundreiser før og etter arrangementene er unike – og omfatter blant annet arkeologiske funnsteder, klassiske turer i
det forjettede land, spabehandlinger, idretts- og ørkeneventyr og mye annet.

Når det gjelder incentivreiser, tilbyr Israel spennende, eksotiske og minneverdige alternativer i fire hovedkategorier:

kropp og sjel: holistiske spabehandlinger, meditasjon, kabala osv.
sport: alle typer vann-, land- og luftsport på ulike utfordringsnivåer til et helt ekstreme, inklusive svømming med delfiner i
Rødehavet, fugletitting, sykling, jeepturer og mer til.
mat og vin: vinprodusentbutikker, olivenolje- og ostegårder, utendørs matmarkeder og mye mer.
fritid og historie: kultur- og underholdningsalternativer, arkeologiske funnsteder, frodige produksjoner etter mørkets
frembrudd i ørkenen, museer og mer til.

http://www.goisrael-conference-and-incentive.com/

Nettstedet inneholder også videoer, bilder og detaljert, brukervennlig informasjon inklusive kontaktopplysninger.



Med vänlig hälsning

Erika Samuelsson PR manager

pr@igto.se

Tel. 46 8 213386 Mobil. 46 72 3113386

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   


