
BERESHEET HOTEL I MITZPE RAMON VINNER TRAVEL
AGENT CENTRALS KONKURRANSE OM VERDENS KULESTE
HOTELLBASSENG!

Beresheet Hotel i Mitzpe Ramon i Negevørkenen i det sørlige Israel har utsikt
mot erosjonssirkelen Makhtesh Ramon, og vant nylig
TravelAgentCentral.coms pris for «Verdens kuleste hotellbasseng».
TravelAgentCentral er en av verdens mest populære nettsteder for
reisearrangører som ser etter nyheter om cruise, reisemål, hoteller,
flyselskaper og rundturer.
 

 

 

Dette er hva TravelAgentCentral har å si om Beresheet: «Reisende på ferie i Israel vil ha flere kule
bassenger å velge mellom når de bor på det stilige Beresheet Hotel.  Hotellet ligger på toppen av en
klippe og tilbyr utsikt over verdens største erosjonssirkel, Makhtesh Ramon. Resorten ligger i
Negevørkenen og har 39 suiter på bakkenivå med private bassenger, et endeløst basseng utendørs og et
innendørsbasseng. Innendørsbassenget er oppvarmet og har avslappende musikk som spilles under vann,
mens utendørsbassenget ligger på kanten av klippen. Hvert basseng tilbyr utsikt mot ørkenlandskapet.
Gjester kan bestille rom eller deluxe-villaer med private bassenger som har utsikt mot ørkenen eller
erosjonssirkelen.»  
 

Gjestene kan hygge seg med måltider, slik som vegetarretter, fisk eller gourmet-kjøtt, varme og kalde
drikker og alkoholholdige drikker i Rosemary Restaurant, som ligger ved bassenget, eller i lobbybaren.
 

Beresheet Hotel dekker omtrent 50 mål og består av 101 private villaer med én eller to etasjer, som er
spredt rundt på resorten i varierende avstand fra hverandre.



spredt rundt på resorten i varierende avstand fra hverandre.
 

For mer informasjon om hotellet:  www.isrotelexclusivecollection.com/beresheet

Se hele artikkelen her: https://www.travelagentcentral.com/hotels/cool-pool-world-contest

Spesielle forespørsler kan gjøres på forhånd ved å kontakte reservasjonsteamet på
incomingagent@isrotel.co.il. Merk at hotellet ikke tilbyr bassengaktiviteter. Det luksuriøse Carmel Forest Spa
omfatter imidlertid behandlingsrom, en sauna, en badestamp, avslapningsområder, et tyrkisk bad og mer
enn 70 forskjellige behandlinger innen kropps- og skjønnhetspleie.

For bilder: https://www.dropbox.com/sh/hh1lh7xfqqtlpv5/AABCbtDHDSsdkoXdHYlf7Kp2a?dl=0  
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Best Regards, 

 

Erika Samuelsson

PR manager

Israel Government Tourist Office (I.G.T.O)

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 Turistkontor har som oppgave å markedsføre Israel som destinasjon i Norden og å formidle turistinformasjon til allmennheten i disse
landene. Den Israelske statens Turistbyrå arbeider direkte under turistministeriet i Israel. Sammenlagt finnes 18 turistbyråer rundt om i verden som arbeider
med å fremme turismen til Israel.

Opplev det unike Israel – Besøk Tel Aviv, Party- og Beachbyen ved Middelhavet som aldri sover – Streif rundt i fascinerende Jerusalem med sine tre
verdensreligioner – Flyt på det helsebringende Dødehavet – Svøm med delfiner og snorkle i Rødehavets korallrev ved Eilat – Gå i Jesus fotspor i det Hellige
landet – Vandre i Galilea med sin utrolige natur.

Les mer på www.goisrael.com    


