Tjäreborg ottaa valikoimaansa TEL AVIVIN samanaikaisesti, kun
Israelin matkailu on ennätyslukemissa!
Suomalainen Tjäreborg, ruotsalainen Ving ja tanskalainen Spies panostaa nyt toden teolla Tel Aviviin tarjoamalla matkoja, jotka
sisältävät reittilennon ja hotellimajoituksen kohteessa. Tjäreborg, Ving ja Spies ovat valinneet oikean ajankohdan Israelin
lanseeraukselle, sillä Israelin matkailu on kasvanut kaikkien aikojen ennätyslukemiin.

Tel Aviv “The big Orange” on yksi maailman urbaaneimmista matkakohteista ja niittänyt viime vuosina mainetta Lähi-idän kosmopoliittisena
helmenä. Tel Avivissa elämä sykkii vuorokauden ympäri, ja rantakaupungin meno on rennon energistä. Tel Aviviin lentää Pohjoismaista alle 4,5
tunnissa.
Tämän vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana Israeliin matkusti 1,16 miljoonaa matkailijaa, mikä on kaikkien aikojen ennätys ja 5 %
enemmän kuin saman ajanjakson aikana vuonna 2013.
Myös Israeliin matkustavien pohjoismaisten matkustajien määrä kasvoi valtavasti, kokonaisella 18 %:lla eli 36 500 matkustajalla:

Ensimmäinen neljännes

Huhtikuu 2014

Suomesta: +34%

+16%

Ruotsista: +20%

+46%

Tanskasta: +33%

+55%

Norjasta: -20%

+47%

Tel Aviv on täydellinen lomakohde pohjoismaalaisille, sillä se tarjoaa 13 km valkoista hiekkarantaa, 300 aurinkoista päivää vuodessa ja eloisan
Välimeren kulttuurin. Tel Aviv on myös tunnettu liberaalista kulttuurielämästään, runsaasta huvielämästään ja kiihkeästä yöelämästään, joka
vetää vertoja maailman metropoleille.
On upeaa, että Tjäreborg, Ving ja Spies on aloittanut matkat Pohjolasta Tel Aviviin. Tel Aviv tarjoaa fantastisen sekoituksen rantaelämää,
kulttuuria, kulinaristisia elämyksiä sekä lähes rajattomasti mahdollisuuksia hauskanpitoon vuoden ympäri. Jos haluaa nähdä myös jotain
muuta, päiväretki kannattaa suunnata Jerusalemiin tai Kuolleelle merelle, Israelin valtion matkailutoimiston Pohjoismaista, Baltian maista ja
Alankomaista vastaava työntekijä Uri Taub kertoo.

Vain kävelymatkan päässä Tel Avivista sijaitseva raamatullinen satamakaupunki Jaffa on todellakin tutustumisen arvoinen taidegallerioineen,
kahviloineen ja kapeine kujineen. Tutustumisen arvoinen on myös pyhä ja kiehtova Jerusalem, jonne ajaa Tel Avivista tunnissa. Parin tunnin
automatka vie Kuolleelle merelle, joka on tunnettu terveysvaikutuksistaan ja ympäröivästä kauniista autiomaasta. Molemmat paikat luovat
kiehtovan kontrastin Tel Aviville.
Suomalainen Tjäreborg, ruotsalainen Ving ja tanskalainen Spies järjestää eri pituisia matkoja Tel Aviviin vuoden ympäri. SAS ja Norwegian
lentää Kastrupista ja Arlandasta suoraan Tel Aviviin. Matkanjärjestäjien valikoimassa on hotelleja moneen makuun: ylellisistä rantahotelleista ja
kodikkaista perhehotelleista trendikkäisiin putiikkihotelleihin. Useissa hotelleissa on ihana kattoterassi, ja kaikki hotellit sijaitsevat lähellä
ostosmahdollisuuksia, rantaa ja ravintoloita.

Lisätietoa Tel Avivista: www.visit-tel-aviv.com
Tjäreborg: www.tjareborg.fi
Ving: www.ving.se
Spies: www.spies.dk

Best Regards,
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

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

