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NYT LIVSSTILSHOTEL, THE VERA, ÅBNER I TEL AVIV 

The Vera, et nyt, urbant livsstilshotel, er planlagt til at åbne i vinteren 2018 i hjertet af Tel Aviv i nærheden af
den kendte Bauhaus Rothschild Boulevard. The Vera indeholder 39 værelser i 4 kategorier: klassisk,
luksus, superior og haveværelse, såvel som en bar, spa-behandlingsrum og to rummelige, fælles
tagterrasser.

Hotellet har et særpræg via en lokal antologi, som præger forskellige aspekter af hotellet. The Vera er
karakteriseret af en stærk afhængighed af samarbejde med lokale designere og mærker for deres goder,
servicer og inventar. Det tilbyder adgang til et spa-behandlingsrum, en bar, der serverer udsøgte cocktails
og snacks, fælles tagterrasse, hvor der afholdes yoga-undervisning og fester, og skræddersyet
portnerservice, som stilles til rådighed for gæster af lokale eksperter, hvilket sikrer en autentisk Tel Aviv-
oplevelse af høj kvalitet.

Toiletartiklerne på værelset og spa-produkterne består af 100% økologiske produkter og olier, som
fremstilles af det familieejede kosmetikmærke Arugot. The Vera har en ukonventionel tilgang til
portnerservice via deres samarbejde med det lokale livsstilsmagasin Telavivian, som fører Tel Avivs
tidsånd til The Vera Magazine, der giver “indforståede” råd til gæster, som ønsker at opleve byens tilbud



tidsånd til The Vera Magazine, der giver “indforståede” råd til gæster, som ønsker at opleve byens tilbud
som de lokale. Hotellets lobby har en automat, hvor man kan trække cocktails, der er eksklusivt lavet af
lokale mixologer, som også arbejder på The Veras bar, hvor de tilbyder en udsøgt drinks-menu og snacks.
Specialfremstillede møbler leveres af den Tel Aviv-baserede møbeldesigner Tomer Nachshon og unikke
lysarmaturer bliver designet af Ohad Benit.

The Vera er den israelske hotelejer og entreprenør Danny Tamaris første ejendom, hvis vision er en
særpræget lokal antologi, som opnås gennem et stærkt fokus på samarbejde med lokale designere og
mærker, hvilket præger alle hotellets højkvalitative egenskaber, servicer og inventar.

Overalt bliver industrielle områder og gamle kontorer i Tel Aviv genanvendt af nye trendy barer og
restauranter. Interiøret på The Vera er designet af Yaron Tal Studio og udtrykker denne stil ved at
opretholde råheden af dets kontorbygninger fra 1950’erne, dets rå gulve og nøgne vægge, samtidig med
at der er indsat materialer og teksturer af høj kvalitet samt en overflod af grønne planter både indendørs og
udendørs. Dette skaber et autentisk ophold for den nye, belærte rejsende.

 For mere information:  theverahotel.com

 

THE SETAI - SEA OF GALILEE tilføjer 47 nye enkeltstående Kinneret-villaer
til ejendommen.  

 

The Setai-Sea of Galilee, en af to ejendomme i hotelkæden The Setais portefølje i Israel, vil tilføje 47 nye
enkeltstående "Kinneret-villaer," som hver har en privat have og en uendelighedspool, og har dermed i alt
157 villaer og suiter i august 2018. The Setai - Sea of Galilee åbnede officielt i juni 2017 og er et idyllisk
spa-resort beliggende ved østkysten af den historiske Genesaret sø (eller Kinneret sø), som har udsigt
over det nordlige Israels grønklædte områder. Hotellet har sat en ny standard for luksusindkvartering i det
nordlige Israel og er en meget velkommen tilføjelse til regionens hastigt voksende indkvarteringstilbud.

Hver af hotellets 500 kvadratfod store "Kinneret"-villaer har en privat, udendørs uendelighedspool eller
boblebad, mens standard-suiter tilbyder udsøgte udsigter af hotellets frodige haver og hyggelig komfort på
værelset. The Setai - Sea of Galilee er omgivet af arkæologiske ruiner og enestående naturreservater og
er en overdådig oase, som ligger midt i det vestlige Galilæa ved siden af de naturlige, kulinariske og
kulturelle vidundere og lokale vingårde, som er spredt over hele Israels Napa Valley-lignende nordlige



kulturelle vidundere og lokale vingårde, som er spredt over hele Israels Napa Valley-lignende nordlige
region.

The Setai - Sea of Galilee rummer Israels største og mest overdådige spa-kompleks og tilbyder et bredt
udvalg af foryngende behandlinger, et tyrkisk hamam og en tør sauna til mænd og kvinder. The Setai - Sea
of Galilees elegante restaurant tilbyder råvarer fra lokale gårde i populære opskrifter med israelsk islæt.
Faciliteterne på The Setai - Sea of Galilee omfatter: Opvarmet, indendørs swimmingpool; restaurant & bar;
lobbybar med fuld service; spisning på værelset hele døgnet; veludstyrede mødelokaler; gode faciliteter til
fester og arrangementer; spa & træningsrum; skønhedsbehandlinger; portierservice hele døgnet; mulighed
for at leje cykler til udforskning af ejendommen og det omgivende område.

 

LINK HOTEL AND HUB  tilslutter sig Dan Hotel-kæden i Tel Aviv som en ung
og frisk gæsteoplevelse til overkommelige priser i Tel Aviv og kan bookes fra

juli 2018.

 
LINK hotel & hub er strategisk placeret på Tel Avivs King Saul Avenue og kombinerer komfort, teknologi
og en afslappet atmosfære, hvor gæsterne kan komme hinanden ved. For at hjælpe ankommende gæster
med hurtigst muligt at få adgang til deres værelser med minimalt besvær, har LINK fjernet mange af de
procedurer, der er typiske for traditionelle hoteller: ingen pengeoverførsler, ingen reception, ingen piccolo
og ingen portier. De hjælpsomme medarbejdere er tilgængelige hele døgnet og arbejder efter devisen
“Alle laver alt”.

Hotellet tilbyder gæsteværelser i forskellig størrelse med et 55-tommers smart TV - meget større end på
de fleste hoteller, luksuriøse senge og sengetøj, brusebad og justerbart lys, som kan tilpasses efter humør.
Et bemærkelsesværdigt træk ved hotellet er måden den internationalt anerkendte fotograf Daniel Siboni
har organiseret og fremvist Tel Avivs gadekunst over hele hotellet.  Ved brug af deres mobiltelefoner kan
gæsterne downloade den innovative og omfattende LinkApp, som giver mulighed for check ind, check ud
og oplåsning af gæsteværelsets dør. LinkApp fungerer som husets telefon, hvorfra man kan foretage gratis
opkald i hele Israel, og til at styre funktioner på værelset såsom TV´et, airconditionen og justering af
intensiteten af farve og lys. LinkApp er også en virtuel portier, som hjælper gæsterne med at udforske alt,
hvad Tel Aviv har at tilbyde: underholdning, spisning, shopping, natteliv, kultur og transport til lufthavnen,
Jerusalem og andre steder. 



Jerusalem og andre steder. 

Baseret på konceptet om delte arbejdsrum, som findes i byer i hele verden, er Hub et sted, hvor gæster
kan arbejde, mødes, lege, slappe af, spise, drikke og også være alene i selskab med andre. Der er
almindelige arbejdsborde, køkken & bar er åbent ‘til sent‘, masser af private mødelokaler af varierende
størrelse, et billardbord og bræt- og videospil. Det rummelige trænings- og spaområde på 150 kvm har et
fuldt udstyret træningsrum med Precor-udstyr, personlige fitnessinstruktører og private massagerum.
Fællesområdet har personlige opbevaringsskabe, selvbetjente vaskefaciliteter og automater fyldt med ofte
efterspurgte ting.

 

NOBU HOSPITALITY tilføjer Tel Aviv som destination  
Nobu Hospitality har annonceret, at Tel Aviv vil blive stedet for det 17. hotel i kædens voksende portefølje.
Nobu-hotellet i Tel Aviv vil tiltrække smagsdommere og stilsættere - ved at blande konceptet luksushotel
med energiske offentlige områder. Det nye livsstilshotel vil indeholde Nobus restaurant og kommer til at
ligge på 55 Rothschild Boulevard og 66 Ahad Ha'am Street; et af Tel Avivs oprindelige nabolag. Hotellet vil
tilbyde 38 veldesignede værelser, en stor have, fitnesscenter, pool, udendørsområder og en privat
tagterrasse, som er ideel til arrangementer.

Nobu Hospitality er udnævnt som en af Luxury's 25 Most Innovative Brands af Robb Report og rangerer
blandt det bedste udvalg af globale luksuskæder. Nobu-kæden er grundlagt af Nobu Matsuhisa, Robert De
Niro og Meir Teper og findes i hovedstæder i hele verden.  Nobu-hotellerne har modtaget et hav af
anerkendelser, inklusiv Up-and-Coming Hoteliers fra Boutique Design, Hottest New Hotels fra CNN Travel,
Wallpaper Best Urban Hotel, Top North America Hotel Opening fra Luxury Travel Advisor og Luxury Travel
Advisor's Award of Excellence.  Det første Nobu Hotel åbnede i 2013 som et livsstilshotel i Caesars
Palace Las Vegas, Nobu Hotel City of Dreams Manila åbnede i 2014, Nobu Hotel Miami Beach i 2016,
Nobu Ryokan Malibu, Nobu Hotel Shoreditch London, Nobu Hotel Ibiza Bay og Nobu Hotel Epiphany Palo
Alto åbnede i 2017 og Nobu Hotel Marbella åbnede i 2018. 
 

Billeder til download: https://drive.google.com/open?id=1R2r-
2L3huud_HQ2uk3e3v1snW5XHTUeX
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Erika Samuelsson

PR manager
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The Nordic countries

T+46 8 213386, M+46 72 3113386

Box 5367, 102 49 Stockholm, Sweden

pr-se@goisrael.gov.il

www.goisrael.com

 

Den Israelske Stats Turistbureau har til opgave at markedsføre Israel som destination i Norden og at formidle turistinformationer til offentligheden i disse
lande. Den Israelske Stats Turistbureau arbejder direkte under turistministeriet i Israel. Sammenlagt findes der 18 turistbureauer rundt om i verden, som
arbejder med at fremme turismen i Israel.

 



Oplev det unikke Israel – Besøg Tel Aviv, party– og badebyen ved Middelhavet, som aldrig sover – Spadsér rundt i fascinerende Jerusalem med dens tre
verdensreligioner – Flyd i det sunde Døde Hav – Svøm med delfiner og snorkle i Det Røde Havs koralrev ved Eilat – Gå i Jesus fodspor i Det Hellige Land –
Vandre i Galilæa med områdets forbløffende natur.

 

Læs mere på www.goisrael.dk 


