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משרד התיירות ארגן היום )ב' (19.07 ,סיור בקיסריה לשחקניה הוותיקים של קבוצות ברצלונה )ברצלונה לג'נדס(.
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משרד התיירות ארגן היום )ב' (19.07 ,סיור בקיסריה לשחקניה הוותיקים של קבוצות ברצלונה )ברצלונה לג'נדס(.
המשרד הפיק את האירוע שבמסגרתו נהנו האגדות מברצלונה מארוחת צהריים קלה ומטעימות יין של יקבים מהאזור.
במהלך הסיור הצטלמו השחקנים על רקע נופיה הייחודיים של קיסריה ,ונחשפו בזכות המשרד לאחת מתוך מגוון
חוויות התיירות והפנאי אותן מציעה ישראל למבקריה .בין היתר ,סיירו השחקנים במרכז המבקרים בנמל קיסריה,
בהיפודרום ,בארמון הורדוס ובטיילת הגן הלאומי.
ביקורם של ענקי הכדורגל הוא הזדמנות עבור המשרד להמשיך ולשווק את ישראל גם בעיתות משבר ,שכן השחקנים
זוכים במצטבר לחשיפה בפני מאות מילוני עוקבים ברשתות החברתיות .עם התפשטות המגפה ,נקט המשרד בפעולות
רבות כדי לשמר את צינורות השיווק ,שטופחו במשך שנים רבות כדי לשמר את ישראל כיעד תיירותי אטרקטיבי
בתודעת התיירים הפוטנציאליים .הסיור הוא חלק מסדרת אירועים בינלאומיים נוספים בהם המשרד לוקח חלק
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במטרה להציג בפני העולם שישראל ממשיכה בשגרת חייה ובה בעת מקפידה על שמירת בריאותם של התושבים.
הקבוצה נחתה אתמול )ראשון( בארץ לכבוד משחק הקלאסיקו )ברצלונה נגד ריאל מדריד( שיתקיים ביום שלישי
) (20.07ב 20:00-באיצטדיון בלומפילד שבתל אביב .שתי הקבוצות ייפגשו היום לערב גאלה חגיגי על גג עיריית תל אביב
וביום שלישי ,מספר שעות לפני המשחק ,ייהנו השחקנים מסיור קצר בתל אביב מטעם מנהלת עיר עולם ותיירות
המשויכת לעיריית תל אביב-יפו.
יואל רזבוזוב ,שר התיירות" :לארח בישראל אגדות ספורט ועוד כשר התיירות ,עבורי זהו חלום שהתגשם .מניסיוני אני
יודע עד כמה הספורט מחבר בין אנשים וכמה טובים יכולים להיות אותם כוכבים שמתארחים כאן בתור השגרירים
שלנו בעולם .אני מאמין שאירועי הספורט הבינלאומיים הם מחוללי תיירות עצומים ואמשיך יחד עם שר התרבות
והספורט להשקיע מאמצים כדי להביא לישראל אירועי ספורט בינלאומיים מרכזיים ביום בו השמיים ייפתחו"
אמיר הלוי ,מנכ"ל משרד התיירות :״משבר הקורונה מחייב את משרד התיירות לנקוט בפעילות מתמשכת בכדי להחזיר
את הפעילות התיירותית בישראל לשיאים של השנים האחרונות .הגעת כוכבי קבוצות העל  -ברצלונה וריאל מדריד
לישראל מסייעים לשווק לעולם את החוויות האיכותיות שיש לנו להציע ובפועל עושים שירות חשוב למדינה בהחזרת
תנועת התיירות שתגיע בתקווה בהקדם האפשרי.״
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