Suorat lennot Pohjoismaista Israeliin!
Israelin valtion matkailutoimisto voi jälleen raportoida ennätyslukemista ja positiivisesta kehityksestä. Viime vuonna Israeliin matkusti
yhteensä 81 000 pohjoismaista turistia, mikä on 2000-luvun uusi ennätys. Tänä vuonna Pohjoismaiden kaikista neljästä pääkaupungista
pääsee lentämään suoraan Tel Aviviin.
Ennätyslukema johtuu pääosin lisääntyneistä suorista lentoyhteyksistä Pohjoismaista Israeliin. Tämä antaa myös hyvät edellytykset siihen,
että pohjoismainen turismi Israeliin jatkaa kasvuaan tänä vuonna.
Vuoden 2012 aikana pohjoismaisten turistien määrä lisääntyi 11 prosenttia vuoteen 2010 verrattuna. Turismi Tanskasta lisääntyi eniten, jopa
31 prosenttia. Norjalaisten turistien määrä lisääntyi 14 prosenttia ja ruotsalaisten turistien määrä lisääntyi 11 prosenttia vuoteen 2010
verrattuna. Suomalaisten turistien määrä laski 7 prosenttia. Tämä luku tulee todennäköisesti nousemaan tänä vuonna, kun Finnair aloittaa
lennot Israeliin.
Uudet lentoyhteydet ja viime vuoden tilastot osoittavat, että Israel on kohteena kiinnostava ja yhä useampi ei voi enää vastustaa kiusausta
vierailla maassa. Risteilylaivoilta tulevien päiväturistien määrä nousi huomattavasti, kun useimmat risteilyvarustamot ottavat Israelin yhdeksi
kohteistaan.
– Monet asiat osoittavat, että Israel on turistikohteena yhä kiinnostavampi. Olemme odottaneet tätä kehitystä ja olemme siitä iloisia, sanoo
Israelin valtion matkailutoimiston PR-johtaja Erika Samuelsson.

Suorat lennot Tel Aviviin, Israeliin
Helsinki
-Finnair – maanantaisin ja perjantaisin 7. kesäkuuta - 25. lokakuuta.

Tukholma
-Norwegian – keskiviikkoisin ja sunnuntaisin koko vuoden ajan.
-SAS – maanantaisin ja perjantaisin 21. kesäkuuta - 16. elokuuta.

Kööpenhamina
-SAS – tiistaisin, perjantaisin ja sunnuntaisin. Kesäisin myös maanantaisin.

Oslo
-Arkia – kerran viikossa kesäisin.

Med vänlig hälsning
Erika Samuelsson PR manager
pr@igto.se
Tel. 46 8 213386 Mobil. 46 72 3113386
Israelin Valtion Matkailutoimiston tehtävänä on markkinoida Israelia matkakohteena Pohjoismaissa ja Baltian 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.fi

