
Voita matka Negevin autiomaalle ja yövy Oasis Glam Camp -pop-
up-leirissä!
 

#POPUPOASIS
 

Israelin turistiministeriö julkistaa sosiaalisen median kilpailun Euroopassa:
Voittajat pääsevät nauttimaan ylellisestä leiriytymisestä Ramonin kraatterissa,

osana kolmipäiväistä aavikkoelämystä.
 

 

 

Israelin turismiministeriö julkistaa #PupUpOasis-tapahtuman, kaksiviikkoisen sosiaalisen median kilpailun,
joka tarjoaa voittajalle räätälöidyn ylellisen leiriytymisen elämyksen Ramonin kraatterissa osana
kolmipäiväistä isännöityä lomaa Israelin Negevin aavikolla.  710 000 €:n kampanja, joka on käynnissä 8.
–22. maaliskuuta Saksassa, Italiassa, Puolassa, Espanjassa, Ruotsissa ja Suomessa, on osa uutta
turismiministeriön markkinointikampanjaa, jonka slogan on ”Negev: Pure Desert Magic”.

Viisi #PopUpOasis-kilpailun voittajaa, yksi jokaisesta yllä mainitusta maasta ja heidän seuralaisensa,
voittavat kolmipäiväisen Negev-loman, mukaan lukien lennot, turismiministeriön vieraina. Lyhyen
aavikkoloman kohokohta on yhden yön ”glamping” (ylellistä leiriytymistä upeassa luonnonmaisemassa)
erityisesti tätä varten pystytetyssä #PopUpOasis-majapaikassa Ramonin kraatterissa, jota täydentää
aavikon inspiroimat gourmet-ruoat ja paikkaan sopivat urheilulajit ja vapaa-ajan aktiviteetit.

Napsauta tästä osallistuaksesi kilpailuun: http://fi.visitnegev.com/ 

Turismiministeriö dokumentoi ainutlaatuisen #PopUpOasis:n rakentamisen, ja se tapahtuu huhtikuun alussa,
ja pääjohtajia, toimittajia ja kuuluisuuksia vastaavista maista isännöidään yön yli #PopUpOasis:ssa. Viisi
kilpailun voittajaa saapuvat Israeliin huhtikuun kahden viimeisen viikon aikana turismiministeriön vieraina.



Voittajien matkareittiin kuuluu mm. patikointi, pyöräily ja kiipeily Ramonin kraatterissa, tähtien tarkkailu
aavikolla ja vierailu Timna Parkiin, Kibbutz Keturaan, Ein Avdatiin ja Sde Bokeriin. Voittajat majailevat
tyypillisessä aavikkomajapaikassa Kibbutz Elifazissa ja iBex Hotellissa Mitzpe Ramonissa.

Amir Halevi, turismiministeriön ohjaava johtaja: “Negevin aavikko on Eurooppalaisille uusi suosikkitalvikohde
loistavine ilmastoineen, upeine urheilumahdollisuuksineen ja ainutlaatuisine maisemineen ja tunnelmoineen.
Eurooppalainen matkaaja, joka nauttii hiihtämisestä ja extreme-talviurheilusta, voi nyt hyödyntää edulliset
lennot Eilatiin ja laajan aavikkomajoitusten valikoiman ja nauttia talvilomasta patikoiden tai pyöräillen
Kuolleeltamereltä Punaiselle merelle Negevin taianomaisella aavikolla.”

Negev liittyy muihin Tel Avivin, Jerusalemin ja Eilatin alabrändeihin, joita turismiministeriö mainostaa
Euroopan markkinoille. Negev tarjoaa nuorille ja itsenäisille matkustajille ja perheille suhteellisen edullisen
talviloman poissa eurooppalaisesta talvesta, vain pienen lentomatkan päässä.  Koska Ovdaan on nyt
saatavilla runsaasti edullisia lentoja, eurooppalaiset turistit voivat nyt nauttia talvilomallaan lämpimästä ja
auringosta, aavikon rauhasta, patikoinnista ja pyöräilystä Israel Traililla ja Israel Bike Traililla, aktiivisesta
turismista, kulttuurista ja perinteistä ainutlaatuisten majoitusvaihtoehtojen lisäksi.



Kilpailu:

http://fi.visitnegev.com/

Tietoa Negevistä löytyy turismiministeriön verkkosivustolta: https://new.goisrael.com/area/negev 

 

 

Best Regards, 

 

Erika Samuelsson

PR manager

Israel Government Tourist Office (I.G.T.O)

The Nordic countries

T+46 8 213386, M+46 72 3113386

Box 5367, 102 49 Stockholm, Sweden

pr-se@goisrael.gov.il

www.goisrael.com

 

Israelin Valtion Matkailutoimiston tehtävänä on markkinoida Israelia matkakohteena Pohjoismaissa ja maissa sekä välittää matkailua
koskevia tietoja näiden maiden suurelle yleisölle. Israelin valtion matkailutoimisto toimii suoraan Israelin matkailuministeriön alaisuudessa.
Israelin suuntautuvan matkailun edistämisessä toimii kaikkiaan 18 matkailutoimistoa ympäri maailmaa.

 

Koe Israelin ainutlaatuisuus – Käy Tel Avivissa, juhla- ja rantalomakaupungissa Välimeren rannalla. Se ei nuku koskaan – Patikoi ympäri
kiehtovaa Jerusalemia, jossa harjoitetaan kolmea maailmanuskontoa – Kellu terveellisessä Kuolleessameressä – Ui delfiinien kanssa ja
snorklaa Punaisessa meressä Eilatin koralliriutoilla – Seuraa Jeesuksen jalanjälkiä Pyhässä maassa – Vaella Galilean ainutlaatuisessa
luonnossa.

 

Lisätietoja: www.goisrael.com 

 

 


