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  *».בריא .פעיל .ירוקה סלובניה«

Predstavitev slovenskega turizma v Izraelu 

 

Tel Aviv, 9. februar 2016 – Danes je v Tel Avivu odprla vrata največja 

izraelska turistična borza, International Mediterranean Tourism Market 

(IMTM), na kateri se pod okriljem Slovenske turistične organizacije 

(STO) ponovno predstavlja tudi Slovenija kot privlačna zelena, aktivna in 

zdrava turistična destinacija. Ob nastopu na borzi IMTM bo na 

slovenskem veleposlaništvu v Tel Avivu potekal sprejem za izraelske 

novinarje, organizatorje potovanj in turistične agente.  

 

Letošnja slovenska stojnica na sejmu IMTM je največja doslej, na stojnici pa se 

razen STO predstavlja še 14 slovenskih turističnih podjetij in destinacij: Terme 

Čatež, Turizem Ljubljana, Thermana Laško, Terme Maribor, Sava turizem, Grand 

hotel Sava Rogaška, Rimske terme, Terme Olimia, Promet T&T, Terme Krka, 

Terme Zreče in Rogla, Admiral, Hotel Lek Kranjska Gora ter Julijske Alpe. 

 

Glede na obiskanost slovenske stojnice prvega dne sejma in glede na izvedene 

pogovore s tujimi poslovnimi partnerji, so napovedi potovanj iz izraelskega trga 

za letošnje leto zelo spodbudne. Številne države, med njimi tudi Slovenija, 

upoštevajoč negotovo politično situacijo na Bližnjem vzhodu in v svetu, stavijo na 

diverzifikacijo emitivnih trgov. Izrael se tako uvršča med emitivne trge, s katerih 

si slovensko turistično gospodarstvo v letošnjem letu prizadeva za doseganje čim 

večje rasti števila prihodov in nočitev gostov. 

 

Izraelski gostje v Slovenijo najpogosteje potujejo od poletja do pozne jeseni. Med 

destinacijami, po katerih najpogosteje povprašujejo, so slovenske gore, termalna 

središča in slovenska mesta, še posebej pa so turisti iz Izraela navdušeni nad 

naravnimi znamenitostmi Slovenije. 

 

V letu 2015 smo v Sloveniji z izraelskega trga zabeležili za 32 odstotkov več 

turistov in nočitev. Letno našo državo iz tega vse pomembnejšega trga obišče več 

kot 50.000 turistov, ki ustvarijo več kot 170.000 nočitev.  

 
* prevod: Slovenija Zelena. Aktivna. Zdrava. 
 

 

Več informacij: 
Livija Kovač Kostantinovič 
Slovenska turistična organizacija 
T: 01 589 85 65 F: 01 589 85 60  
E: livija.kovac@slovenia.info 
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