
Over 1.600 billige overnatningsmuligheder åbner snart i 24
projekter i Israel.

Den stigende efterspørgsel efter campingpladser til telte og campingvogne i den seneste ferieperiode i Israel, især i den sydlige
del af landet, har fået Israels Turistministerium til at intensivere aktiviteterne med at udvikle yderligere campingpladser i hele Israel,
som fremmer øko-turismen og reducerer omkostningerne til at holde ferie i Israel.

Disse campingpladser til telte og campingvogne vil blandt andet befinde sig i Mitzpe Ramon, Abirim, Richniya, Beit Hillel, Ein
Yahav, Majdal Shams, Yeruham, Pekiin, Tel Katzir, Shekef, Arad, Golan Heights, Rishpon og Givat Yoav. Hver plads får kapacitet til
omkring 70 overnatningsenheder i gennemsnit.

Turistministeriets forøgede aktiviteter i dette område er forårsaget af såvel udenlandske turisters som israeleres stigende
efterspørgsel efter billige overnatningsmuligheder. Ifølge Turistministeriets statistikker er der over 200 campingpladser i Israel,
som i 2013 var fuldt belagte i sommerens weekender og havde 80 % belægning i hverdagene. Den gennemsnitlige pris på disse
pladser er NIS 70 pr. person pr. dag. Visse steder er prisen fastsat pr. bil (NIS 60-70 pr. dag).

I juni 2014 offentliggjorde Turistministeriets generaldirektør Air Halevy et direktiv vedrørende et tilskud på op til 20 % af
investeringen til oprettelse af campingpladser til telte og campingvogne. Det sker for at tilskynde til etablering af yderligere
campingpladser, der vil blive integreret i landlige omgivelser og vil tilbyde billigere og grønnere alternativer - med et samlet budget
på NIS 3,5 millioner. Som et resultat heraf har ministeriet modtaget adskillige henvendelser inden for de seneste 3 måneder.
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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 


