
Uusi Israeliin matkustavien turistien ennätys vuonna 2013! Suorat
lennot Pohjoismaista Israeliin vuonna 2014!
Israelin turismi kirjasi ennätyslukemat viime vuonna. Israelin tilastokeskuksen CBS:n mukaan tammi-joulukuussa 2013 Israelissa
vieraili 3,54 miljoonaa matkustajaa eri puolilta maailmaa. Tämä tarkoittaa 1 %:n kasvua vuoden 2012 samaan ajanjaksoon
verrattuna ja 5 %:n kasvua vuoden 2011 samaan ajanjaksoon verrattuna.

 

Uusi ennätys koskee myös Pohjoismaiden markkinoita. Vuoden 2013 aikana Israelissa kävi 85 500 pohjoismaista turistia, mikä on 5 %
enemmän kuin vuonna 2012.

Ruotsalaisturistit kasvattivat määrää eniten 9 %:lla (25 800) vuoteen 2012 verrattuna ja 18 %:lla vuoteen 2011 verrattuna. Suomesta ja
Norjasta matkustajamäärät kasvoivat 6 %:lla (19 500) ja 4 %:lla (18 400) vuoteen 2012 verrattuna. Tanskasta Israeliin matkusti 21 000
matkustajaa, mikä on 2 % enemmän kuin vuonna 2012. 

”Turismi on tärkeä valtion taloutta kasvattava tekijä. Se luo työpaikkoja sekä kaupunkeihin että maaseudulle ja tuottaa noin 8,3 miljardia
EUROiä vuodessa” Israelin matkailuministeri Uzi Landau toteaa. ”Pystymme tarjoamaan turisteille upean tuotteen ja siksi meidän on
ymmärrettävä tuotteen potentiaali. Vuonna 2014 aiomme rikkoa vuoden 2013 ennätyksen”, turistiministeri hehkuttaa vuosittain
järjestettävien Kansainvälisten Välimeren matkailun IMTM-messujen avajaisissa Tel Avivissa tämän vuoden helmikuussa. 

During the first two months, January and February, we have an incredibly strong increase of tourists from Finland and Denmark compared
to the same period in 2013 and 2012. From Sweden, a smaller rise and from Norway, a drastic reduction from the same period in 2013
and 2012. See table below.



Suorat lennot Israelin Tel Aviviin

Helsinki

-Finnair – maanantaisin ja perjantaisin koko vuoden ajan.

Tukholma

-Norwegian – keskiviikkoisin, torstaisin ja sunnuntaisin koko vuoden ajan.

-SAS - maanantaisin ja keskiviikkoisin kesän ajan. 

Kööpenhamina

-SAS – tiistaisin, torstaisin ja lauantaisin kesän ajan.  

-Norwegian – maanantaisin, perjantaisin ja sunnuntaisin koko vuoden ajan.
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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


