
Norwegian börjar flyga direkt Köpenhamn – Tel Aviv!
Med start till Påsk lanserar Norwegian ny direktlinje från Köpenhamn till Tel Aviv. Detta är ett fantastiskt tillägg till det nuvarande nordiska
flygutbudet. Flyglinjen kommer att trafikeras från 11 april två gånger i veckan och från 4 maj tre gånger i veckan.

Snart kan reslystna danskar och svenskar från södra Sverige flyga med Norwegian till en av de bästa beach-städerna och trendiga Tel Aviv.

– Med flera procent årligen ökar antal nordiska turister till Israel, bara det senaste året reste 85 500 nordiska besökare till Israel, vilket är en
ökning med 5% från 2012. Vi är väldigt glada över den nya direktinjen och ser en stor potential i att få fler danska och sydsvenska
semester- och affärsresenärer att upptäcka Israel, säger Erika Samuelsson, pr ansvarig för Israeliska Statens Turistbyrå för de nordiska
och baltiska länderna.

Tips på resemål. Stanna några dagar i hippa och coola Tel Aviv, ta en cykeltur längs med stranden till fina Yaffa, besök fascinerande
Jerusalem, hälsosamma Döda havet och härliga Galileen. Platserna ligger endast 1 timme respektive 2 timmar från Tel Aviv.

Tel Aviv. Det prestigefyllda magasinet, National Geographic har utnämnt Tel Aviv som en av världens bästa tio strandstäder. Magasinet
kallar Tel Aviv ”Miami Beach on the Med”. Staden har många restauranger, barer och klubbar som har öppet till gryningen. En 13 km fräsch
strand med möjligheter till både avkoppling och motion ligger ett kliv från Tel Aviv. Bege dig till Gordon Beach eller Banana Beach för att
bada, sola och njuta på ett strandcafé. Tel Aviv har även fått tredjeplatsen bland världens bästa storstäder av Lonely Planet och det är
stadens avslappnade liberala kulturliv som hyllas. Mer info: www.visit-tel-aviv.com

CPH-TLV: Måndag och fredag och från 4 maj även söndagar. Flygtid ca 4 timmar.

Biljetter och mer info: www.norwegian.com
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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 


