
Över 1 600 alternativ för budgetboende öppnar snart i 24 projekt i
Israel

Till följd av den ökade efterfrågan på campingplatser och husvagnsparker, särskilt i södra Israel, som noterades under den nyligen
överståndna semesterperioden i Israel, har Israels turistdepartement beslutat att intensifiera sina aktiviteter för att få till stånd flera
campingplatser och husvagnsparker i landet. Detta i syfte att uppmuntra ekoturism och bidra till lägre kostnader för semestrande i
Israel.

Campingplatser och husvagnsparker kommer bl.a. att anläggas i Mitzpe Ramon, Abirim, Richniya, Beit Hillel, Ein Yahav, Majdal
Shams, Yeruham, Pekiin, Tel Katzir, Shekef, Arad, Golanhöjden, Rishpon och Givat Yoav. Varje anläggning kommer att ha
kapacitet för i genomsnitt 70 boendeenheter.

Turistdepartementets ökade satsning på området är ett resultat av en ökande efterfrågan på budgetboende från både
utlandsturister och inhemsk befolkning. Enligt turistdepartementets statistik finns det över 200 campingplatser i Israel och
sommaren 2013 var dessa helt fullbelagda på veckosluten och hade under veckodagarna en beläggning på 80 %.
Genomsnittskostnaden på dessa campingplatser ligger på NIS 70 per person och dag. På vissa platser har man ett fast pris per
fordon (NIS 60–70 per dag).

I juni 2014 publicerade Amir Halevy, generaldirektör på turistdepartementet, ett direktiv gällande icke återbetalningspliktiga anslag
om upp till 20 % av den totala investeringskostnaden vid anläggning av campingplatser och husvagnsparker. Den totala budgeten
för satsningen ligger på 3,5 miljoner NIS och syftet är att uppmuntra anläggandet av flera campingplatser och husvagnsparker som
kan smälta in i de lantliga omgivningarna och erbjuda turister ett billigare och grönare semesteralternativ. Satsningen har resulterat
i att departementet har tagit emot tio anslagsansökningar under de senaste tre månaderna.
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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 


