
Norwegian aloittaa suorat lennot Kööpenhaminasta Tel Aviviin!
Norwegian lanseeraa pääsiäisestä lähtien suoran reitin Kööpenhaminasta Tel Aviviin, ja samalla olemassa olevaan
pohjoismaiseen lentotarjontaan saadaan uusi upea ulottuvuus. Reittiä aletaan liikennöidä 11. huhtikuuta lähtien kahdesti
viikossa ja 4. toukokuuta lähtien kolmesti viikossa.

Pian tanskalaiset ja eteläruotsalaiset reissaajat voivat lentää Norwegianilla trendikkääseen Tel Aviviin, joka on rankattu yhdeksi maailman
parhaista rantakohteista.

– Israeliin matkustavien pohjoismaisten turistien määrä kasvaa useita prosentteja vuosittain, ja pelkästään viime vuonna Israeliin matkusti
85 500 pohjoismaista matkustajaa, mikä merkitsi 5 %:n kasvua vuodesta 2012. Olemme todella iloisia uudesta suorasta reitistä ja
uskomme, että pystymme saamaan yhä useampia tanskalaisia ja eteläruotsalaisia loma- sekä liikematkustajia tutustumaan Israeliin,
Israelin valtion matkailutoimiston Baltian ja Pohjoismaiden PR-johtaja Erika Samuelsson toteaa.

Matkustusvinkkejä. Viivy muutaman päivä trendikkäässä Tel Avivissa. Tee pyöräretki upeissa rantamaisemissa Jaffaan ja tutustu
kiehtovaan Jerusalemiin. Koe Kuollut meri ja ihana Galilea. Kohteet sijaitsevat vain 1 tai 2 tunnin päässä Tel Avivista.

Tel Aviv. Arvostettu National Geographic -lehti on nimennyt Tel Avivin yhdeksi maailman parhaimmista rantakaupungeista ja kutsuukin
kaupunkia Välimeren Miami Beachiksi. Kaupungissa on paljon ravintoloita, baareja ja klubeja, jotka ovat auki aamunkoittoon asti. Vain
kivenheiton päässä Tel Avivista sijaitsee 13 kilometrin pituudelta rantaa hulppeine rentoutumis- ja liikuntamahdollisuuksineen. Rantaudu
Gordon Beachille tai Banana Beachille uimaan, ottamaan aurinkoa ja nautiskelemaan johonkin rantakahviloista. Lonely Planet on myös



Gordon Beachille tai Banana Beachille uimaan, ottamaan aurinkoa ja nautiskelemaan johonkin rantakahviloista. Lonely Planet on myös
nimennyt Tel Avivin maailman kolmanneksi parhaaksi suurakaupungiksi, ja erikoismaininnan on saanut kaupungin rento ja liberaali
kulttuurielämä. Lisätietoja: www.visit-tel-aviv.com

CPH-TLV: Maanantaisin ja perjantaisin sekä 4. toukokuuta lähtien myös sunnuntaisin. Lentoaika noin 4 tuntia.

Liput ja lisätiedot: www.norwegian.com
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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 

Ellet enää halua saada uutiskirjettämme, lähetä sitä koskeva viesti osoitteeseen pr@igto.se


