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Israel 

Israel és un país de petites dimensions, amb una població 
de gairebé 8,4 milions d’habitants, però molt actiu turística-
ment. L’IVA és d’un 18% i la taxa d’atur del 4,9%. El sala-
ri mitjà mensual actual és de 10.078 ILS, equivalent a uns 
2.300 euros.

Segons dades oficials, 2,8 milions d’israelians van viatjar 
l’any 2014 i, entre aquests, 1 milió va viatjar més de dues 
vegades a l’any. El mes d’agost va ser el que va enregistrar 
un major nombre de desplaçaments.

Les xifres del 2015 mostren una tendència similar: durant el 
mes de juliol els viatges a l’estranger van ser 777.500, un 
20,78% més que l’any anterior. Des de principis d’any, s’han 
registrat un total de 3.160.000 viatges, que representen un 
augment del 22,6% respecte del 2014, any rècord a Israel 
pel que fa a turisme a l’estranger.

Segons el Central Bureau of Statistics, el viatger tipus té en-
tre 25 i 59 anys. En el darrer any, però, han augmentat sobre-
tot els viatges realitzats per persones més grans de 65 anys.

Els viatges dels israelians acostumen a ser de llarga dura-
da, d’entre 5 i 9 dies en el 39% dels casos, mentre que els 
viatges de menys de 4 dies representen el 26%. Als israe-
lians els agrada viatjar sols o en parella (50%) o bé en família 
(34%). 

La despesa mitjana en vacances és de 2.500 euros, consi-
derant les despeses lligades a l’allotjament, el vol i el menjar, 
i sense tenir en compte les despeses relacionades amb el 
shopping o les activitats in situ. 

Pel que fa a les arribades a Catalunya, l’any 2014 se’n va 
registrar un augment espectacular, i van passar de 81.900 
el 2013 a 152.600 l’any 2014. La tendència del 2015 és molt 
similar, ja que durant els set primers mesos de l’any s’han 
registrat 106.000 arribades. 

Segons dades de Frontur, del total d’arribades d’israelians 
registrades a Espanya l’any 2014 un 78,5% es va concentrar 
a Catalunya, xifra que representa un increment respecte de 
l’any 2013, tant en xifres absolutes com en quota de mercat. 
En els primers set mesos del 2015, aquesta xifra ha aug-
mentat fins a un 85%.
 

El turista israelià és força independent i planeja les seves 
vacances amb molta autonomia. Només uns 250.000 israe-
lians van viatjar en grups organitzats l’any 2014. L’estructura 
d’intermediaris és molt semblant a la dels països europeus, 
amb la presència de grans operadors turístics tradicionals. 
Com a canals de venda, a banda dels canals tradicionals i el 
canal on-line, destaca la venda de paquets i serveis turístics 
per telèfon per part dels agents de viatges. 

Transports

Israel compta amb un únic aeroport amb connexions inter-
nacionals, el Ben Gurion Airport. La companyia aèria nacio-
nal israeliana, El Al, ofereix set connexions setmanals amb 
l’aeroport de Barcelona-El Prat. Vueling va començar a ope-
rar la línia Tel Aviv-Barcelona l’any 2011 i ofereix actualment 
6 connexions setmanals entre Israel i Catalunya en tempo-
rada alta i 3 en temporada baixa. 

 

La companyia israeliana Arkia 
connecta Israel amb Lleida, 
oferint un vol setmanal en 
temporada d’hivern i facilitant 
d’aquesta manera l’accés  
als Pirineus. 
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Israel 

Productes 

Els israelians són grans consumidors del turisme cultural i 
de natura. Les escapades a ciutats i els itineraris de turisme 
cultural se situen en primera posició en el rànquing de pre-
ferències, moltes vegades lligats a festivals, esdeveniments 
internacionals i als lligams amb la comunitat jueva en les 
destinacions escollides. El segon producte més consumit 
és el turisme de natura i el lligat als esports, i en tercera po-
sició se situa el turisme de sol i platja. El clima de Catalunya 
i el paisatge afavoreixen els viatges durant tot l’any. Destaca 
també el gran interès pel producte esquí i una valoració molt 
positiva de la gastronomia. 

Els mitjans de comunicació nacionals, els webs d’informació 
en hebreu i les xarxes socials influeixen quasi la meitat de la 
població que ha efectuat un viatge en l’estranger. 

D’entre els principals mitjans, destaquen:

— Yedioth Acahronot, un dels principals diaris del país, 
amb una mitjana d’entre 1,1 i 1,7 milions de lectors diaris. 

— Israel Today, segon diari en importància.

— Walla, portal amb gairebé 3 milions de lectors diaris  
i amb una important secció dedicada a viatges.

— Ynet, com l’anterior portal, compta amb més de  
2,5 milions de lectors diaris i disposa d’una secció 
dedicada al turisme.

— Mako. 

Dels més de 5 milions de viatges efectuats l’any 2014 a l’es-
tranger, un 82% van ser per motius d’oci, mentre que un 
10% estava relacionat amb motius laborals. La mitjana anual 
de vacances a l’estranger és d’una o dos, tot i que un 7% de 
la població major d’edat viatja 3 o més vegades l’any fora del 
territori nacional. 

En un 58% del casos, les reserves d’hotel i dels vols es van 
realitzar conjuntament. Pel que fa al transport aeri, les re-
serves es fan majoritàriament a través dels portals on-line 
d’operadors turístics nacionals o bé telefònicament, amb 
un agent de viatges. En relació amb l’allotjament, a l’hora 
de fer les reserves els israelians confien principalment en 
un agent de viatges (33%), en portals de reserves interna-
cionals (25%), en portals de reserves nacionals (20%) i en 
els webs propis dels allotjaments (12%). Un 57% ha preferit 
allotjar-se en hotels, un 31% en apartaments i un 12% ha 
triat altres modalitats.

La penetració d’Internet en la societat israeliana és molt 
elevada, i influeix clarament en totes les fases del procés 
turístic. Un 75% de la població és usuària habitual d’Internet 
i hi ha una forta penetració de les xarxes socials: les últimes 
dades oficials afirmen que l’any 2012 un 50% de la població 
comptava amb un perfil a Facebook.

Factors que incideixen en l’organització i reserva  
de viatges (possibilitat de resposta multiple):

Mitjans 
on-line

Recomanacions  
(amics i familiars)

Webs operadors 
turístics  

israelians

Xarxes  
socials

Webs operadors 
turístics  

internacionals

Fòrums 
Internet

Agència  
de viatges 23%

60%

64%

50%

40%

45%

26%

Font: Elaboració pròpia.
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