
Over 1 600 rimelige overnattingsmuligheter åpner snart i 24
prosjekter i Israel
Som en følge av den økte etterspørselen etter campingplasser og campingvognparker – spesielt i sør – under den siste
ferieperioden i Israel, vil det israelske turistministeriet (Ministry of Tourism) intensivere aktivitetene for å bygge ut flere
campingplasser og campingvognparker over hele Israel, som vil fremme øko-turisme og redusere kostnadene når man ferier i
Israel.

Disse campingplassene og campingvognparkene vil bl.a. være lokalisert ved Mitzpe Ramon, Abirim, Richniya, Beit Hillel, Ein
Yahav, Majdal Shams, Yeruham, Pekiin, Tel Katzir, Shekef, Arad, Golan Heights, Rishpon og Givat Yoav. Hvert sted vil i
gjennomsnitt ha en kapasitet på 70 plasser.

De økte aktivitetene innenfor dette området har sitt utspring i den økte etterspørselen etter rimelig overnatting fra utenlandske
turister og israelere. I følge statistikkene til det israelske turistministeriet hadde over 200 campingplasser i Israel fullt belegg i løpet
av sommerhelgene i 2013 og et belegg på hele 80 % i ukedagene. I gjennomsnitt koster en overnatting på disse plassene ca. 130
kr per person per dag. På noen plasser fastsettes prisen per bil (ca. 120-130 kr per dag).

I juni 2014 publiserte generaldirektøren i det israelske turistministeriet, Amir Halevy, et direktiv angående tildeling av bidrag på
inntil 20 % av de totale investeringene for oppbygging av campingplasser og campingvognparker. Dette er et incitament for
etablering av flere campingplasser og campingvognparker som vil integreres i landlige omgivelser og gi et rimeligere og grønnere
alternativ – med et totalt budsjett på 3,5 millioner israelske shekel (omregnet til ca. 6,4 mill. norske kroner). Som et resultat av dette
har departementet mottatt et titalls søknader i løpet av de siste tre månedene.
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Den Israelske Turistkontor har som oppgave å markedsføre Israel som destinasjon i Norden og Baltikum, samt å formidle turistinformasjon til
allmennheten i disse landene. Den Israelske statens Turistbyrå arbeider direkte under turistministeriet i Israel. Sammenlagt finnes 18 turistbyråer rundt om i
verden som arbeider med å fremme turismen til Israel.

Opplev det unike Israel – Besøk Tel Aviv, Party- og Beachbyen ved Middelhavet som aldri sover – Streif rundt i fascinerende Jerusalem med sine tre
verdensreligioner – Flyt på det helsebringende Dødehavet – Svøm med delfiner og snorkle i Rødehavets korallrev ved Eilat – Gå i Jesus fotspor i det Hellige
landet – Vandre i Galilea med sin utrolige natur.

Les mer på www.goisrael.no   


