
NY REKORD AF INDREJSENDE I AUGUST
248.000 TURISTER (10 % FLERE END I 2011); EN STIGNING PÅ 39 % AF INDREJSENDE FRA KRYDSTOGTSSKIBE. 2,3 MILLIONER
INDREJSENDE ANKOM TIL ISRAEL I JAN-AUG 2012 (EN STIGNING PÅ 7 % I FORHOLD TIL SAMME PERIODE SIDSTE ÅR)

Til trods af den alvorlige globale økonomiske krise og den problematiske geopolitiske situation i regionen fortsætter Israel med at
slå nye rekorder inden for turismen. Et rekordantal på 2,3 millioner personer tog i perioden jan.-aug. 2012 til Israel; en stigning på 7
% sammenlignet med sidste år og 5 % flere end i rekordåret 2010. Af disse indrejsende var 1,9 millioner turister, hvilket er en
rekord; en stigning på 4 % sammenlignet med samme periode i 2011 og en stigning på 7 % sammenlignet med 2010. 374.000
indrejsende var endagsbesøgende, 26 % flere end i samme periode sidste år.   

August måned har også sine egne rekorder. I løbet af den sidste måned var der 298.000 indrejsende i Israel – en stigning på 10 %
sammenlignet med august 2011 og 7 % flere end i august 2010. Af disse indrejsende var der rekord mange turister, nemlig
248.000, en stigning på 10 % sammenlignet med august 2011. Antallet af indrejsende i august fra de nordiske lande er også
steget med 32 % sammenlignet med 2011 og 13 % i 2010. Danmark fører løbet med en stigning på 51 % i august. 
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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 


