
Eilat fortsätter att växa och utvecklas
Eilat känd som en destination för soldyrkare, vattensporter och milslångastränder växer i popularitet. I dagarna gick Solresor ut
med att de kommer lägga till Eilat som en ny charterdestination från och med december 2012. Även MSC cruises har inkluderat
Eilat på deras Röda Havet kryssningar. Ett stort plus med Eilat som semesterdestination är närheten till alla historiska
sevärdheter så som Jerusalem och Döda Havet.

- Turismen ökar och vi ser ett ökat intresse för resor till Israel och Eilat. Turismen har öka med 10% från Sverige under 2012 och
med tanke på både SAS och Norwegians utökade flygningar samt att Solresor börja sälja Eilat ser 2013 väldigt ljust ut, säger
Göran Nilervall, PR manager på Israeliska turistbyrån. 

Eilat tar även ett socialt ansvar. Eilats berömda delfiner får barn och ungdomar att skratta och må bättre. Dolphin Reef, Eilat har
startat ett program för att hjälpa barn och ungdomar som har det svårt, det kan vara barn som har Down's syndrom, ADD, ADHD
till barn med cancer, som har blivit sexuellt utnyttjade etc., att må bättre genom deras kontakt med delfinerna. Programmet
utlovar inte att de kommer läka någon utan att delfinerna fungerar som ett stöd i barnens utveckling. Delfinerna kan hjälpa till
med att utveckla barnens tålamod, koncentrationen och deras kommunikationsmöjligheter. Alla barn är välkomna.
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Israeliska Statens Turistbyrå har som uppgift att marknadsföra Israel som destination i Norden och Baltikum samt att förmedla turistinformation till
allmänheten i dessa länder. Israeliska Statens Turistbyrå  arbetar direkt under turistministeriet i Israel. Sammanlagt finns 18 turistbyråer runt om i världen
som arbetar med att främja turismen till Israel.

Upplev det unika Israel – Besök Tel Aviv, Party- och Beachstaden vid Medelhavet som aldrig sover – Strosa runt i fascinerade Jerusalem med sina tre
världsreligioner – Flyt på hälsosamma Döda havet – Simma med delfiner och snorkla i Röda havets korallrev vid Eilat – Gå i Jesus fotspår i Heliga landet –
Vandra i Galiléen med sin häpnadsväckande natur.

 Läs mer på www.goisrael.se 


