
Israel vinder titlen ”Bedste destination uden for EU” ved Danish Travel Awards

Den danske rejsebranches mest prestigefyldte pris: Danish Travel Awards 2019 løb af stablen onsdag
aften i Cirkusbygningen i København. Israel blev kåret som vinder i kategorien ”Bedste destination uden for
EU”

Prisen blev uddelt onsdag aften den 2. oktober ved Danish Travel Awards i København. Gallaen afholdes en gang om året af det
danske rejsebranchemagasin Standby, og de prestigefyldte priser deles ud til de bedste aktører og destinationer i flere kategorier
i rejsebranchen.

- Det er fantastisk, at Israel vinder denne pris som den bedste destination uden for EU. At Israel modtager en pris som
turistdestination er en fin kvittering på, at der er flere, som har fået øjnene op for Israel som en fantastisk feriedestination.
Interessen for Israel hos de nordiske turister er større end nogensinde, og det er vi glade for, siger Nira Fisher, direktør for Israel
Government Tourist Office.

Israel vant prisen i kategorien ”Bedste destination uden for EU”, de øvrige nominerede i samme kategori var:
Australien, Brasilien, Canada, Egypten, Indien, Indonesien, Forenede Arabiske Emirater, Japan, Kina, Malaysia, Marokko,
Mexico, New Zealand, Singapore, Sydafrika, Tanzania, Thailand, USA og Vietnam. Det israelske turistministerium vil fortsætte sit
arbejde med at fremme Israel som turistdestination med dets fantastiske rigdom af kultur og storslået natur.

 

 

Læs mere om Danish Travel Awards 2019 i Danmark

https://standby.dk/danish-travel-awards-2019/

Læs mere om turisme i Israel her:

https://israel.travel

 

Johan Englundh, SpoilConcept Communication
E-post: johan.englundh@spoilconcept.se
Tel: 46 (0)739 82 34 00

 

 

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 


