
Vuonna 2017 Israeliin saapui 3 611 800 matkailijaa
25 % enemmän kuin vuonna 2016

(päiväkävijät mukaan lukien: 3 861 300)
 

Matkailualan ministeri Yariv Levin: “Vuosi 2017 oli historiallinen käännekohta saapuvalla
matkailulle Israeliin. Yli 3,6 miljoonaa matkailijaa saapui maahan kyseisenä vuonna, mikä
on 700 000 edellisvuotta enemmän. Tämä on tietenkin kaikkien aikojen ennätys - emme

ole koskaan aiemmin ylittäneet 3 miljoonan matkailijan rajapyykkiä. Tämä on selkeä tulos
viimeisten kahden vuoden aikana toteuttamastamme markkinointikäytännön

kokonaisvaltaisesta vallankumouksesta: olemme saavuttaneet tämän ennen kaikkea
omaksumalla innovatiivisen markkinointistrategian, tarjoamalla kannustimia lentoyhtiöille

sellaisten uusien reittien avaamiseksi, joilla on merkittävää saapuvan matkailun
potentiaalia, sekä yhteistyökumppanuuksiemme avulla, joita olemme luoneet

ensimmäistä kertaa maailman suurimpiin online-matkatoimistojen kanssa. Vuoden 2017
matkailun vallankumouksella on ollut valtava vaikutus Israelin talouteen. Saapuvan
matkailun tulot ylittivät ensimmäistä kertaa 20 miljardin Israelin sekelin kynnysarvon,

samalla kun luotiin noin 25 000 uutta työpaikkaa.”



Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2017 lopulliset matkailutilastot ovat seuraavat: 3 611 800 rekisteröityä saapuvaa
matkailijaa, mikä on 25 % enemmän kuin vuonna 2016 ja 29 % enemmän kuin vuonna 2015. 290 000 saapuvaa
matkailijaa rekisteröitiin joulukuussa 2017, mikä on noin 17 % enemmän kuin joulukuussa 2016 ja 47 % enemmän kuin
joulukuussa 2015. Joulukuun kävijämäärä oli noin 308 000 (mukaan lukien päiväkävijät).

Yhdysvallat on edelleen suurin saapuvien matkailijoiden lähtömaa matkailijamäärän ollessa 778 800 vuonna 2017, 20
% enemmän kuin vuonna 2016. Toiseksi suurin lähtömaa on Venäjä (331 500), sitten Ranska (308 600), Saksa (218
100) ja Britannia (198 500).

Suurinta kasvua saapuvan matkailun osalta tapahtui vuonna 2017 kahdessa maassa, joissa matkailuministeriö
investoi huomattavasti markkinointiin - Puola (+89 %) ja Kiina (+45 %). Myös Saksasta peräisin oleva matkailu kasvoi
33 %. Saksa on myös yksi niistä maista, joihin ministeriö on keskittänyt merkittäviä markkinointi-investointeja.

Matkailuministeriön pääjohtaja Amir Halevi: “Olemme rikkoneet kaikkien aikojen ennätyksen matkailussa
innovatiivisten ja luovien markkinointitoimien tuloksena. Olemme alkaneet tehdä muutoksia ministeriön
organisaatiorakenteeseen, jotta voimme mukauttaa sen uusiin matkailumarkkinoihin, joissa painotetaan digitaalista
tilaa ja matkailun markkinarakojen, kuten urheilu- ja kulinaarisen matkailun, kehittämistä. Olemme myös pyrkineet
parantamaan matkailuinfrastruktuuria, missä pääperiaatteena on ennen kaikkea olemassa olevien kohteiden ylläpito ja
puhtaus. Pyrimme monipuolistamaan Israelin majoitusvaihtoehtoja kehittyvien markkinatrendien mukaiseksi ja siten
lisäämään saapuvaa matkailua. Pyrimme myös rekrytoimaan työvoimaa alalle, joka työllistää tällä hetkellä yli 200 000
ihmistä. Kaikkien näiden muutosten seurauksena olemme optimistisia matkailun kasvusta ja sen lujittumisesta
merkittäväksi edistäväksi tekijäksi taloudessa ja työmarkkinoilla.”

 

NORDIC TOURISTS to ISRAEL 2017! 

76 100 Nordic tourists 2017; 14% increase from 2016, and 8% increase from 2015.
 

Suomi: 15 500 Finnish tourists 2017; 12% increase from 2016, and 22% increase from 2015.

Sweden: 27 500 Swedish tourists 2017; 25% increase from 2016, and 15% increase from 2015.

Norway: 13 800 Norwegian tourists 2017; 9% increase from 2016, and -1% decrease from 2015.

Denmark: 19 200 Finnish tourists 2017; 10% increase from 2016, and -2% decrease from 2015.
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Israelin Valtion Matkailutoimiston tehtävänä on markkinoida Israelia matkakohteena Pohjoismaissa ja maissa sekä välittää matkailua
koskevia tietoja näiden maiden suurelle yleisölle. Israelin valtion matkailutoimisto toimii suoraan Israelin matkailuministeriön alaisuudessa.
Israelin suuntautuvan matkailun edistämisessä toimii kaikkiaan 18 matkailutoimistoa ympäri maailmaa.

 



Koe Israelin ainutlaatuisuus – Käy Tel Avivissa, juhla- ja rantalomakaupungissa Välimeren rannalla. Se ei nuku koskaan – Patikoi ympäri
kiehtovaa Jerusalemia, jossa harjoitetaan kolmea maailmanuskontoa – Kellu terveellisessä Kuolleessameressä – Ui delfiinien kanssa ja
snorklaa Punaisessa meressä Eilatin koralliriutoilla – Seuraa Jeesuksen jalanjälkiä Pyhässä maassa – Vaella Galilean ainutlaatuisessa
luonnossa.

 

Lisätietoja: www.goisrael.com 

 

 


