
The Dave – West, uusi hotelli nuorelle urbaanille matkailijalle, on
avattu Tel Avivissa
 

Tel Avivissa on hiljattain avattu uusi edullinen hotelli, joka on suunnattu nuorille urbaaneille
matkailijoille. The Dave – West on Brown Hotelsin omistaman uuden hotellibrändin
ensimmäinen hotelli. Se tarjoaa edullisempaa majoitusta nuorille urbaaneille matkailijoille ja
tunnetaan yleisesti nimellä "The Dave – Sons of a Brown".
 

 

 

 

35 huonetta käsittävä 4-kerroksinen hotelli sijaitsee Gordon- ja Ben Yehuda -katujen kulmassa, vain kahden
minuutin kävelymatkan päässä Välimereltä ja vain muutaman askeleen päässä kaupungin parhaista ruoka-,
juoma- ja ostospaikoista. 
 

Israelilaisen suunnittelijan Agnon Granotin suunnittelema The Dave – West ylistää 1970-luvun estetiikkaa.
Jokaisessa huoneessa on rohkea värimaailma ja oma monenkirjava valikoima kirpputorilöytöjä. Aula on
silmiinpistävän verenpunainen, vintage-kuvia roikkuu seinillä ja oudon makeat antiikkiesineet täyttävät tilan. 
 

The Dave – Westin katolla on asiakkaita varten poreallas ja spa-hoitohuone. Aulakerroksessa asiakkaat
voivat kokoontua urbaanille The Yard -sisäpihalle, jonka mukavat antiikkituolit sopivat optimaalisesti
löhöilyyn. Aamiaisen asiakkaat voivat nauttia toisessa kahdesta läheisestä kahvilasta, jotka ovat yhtä
suosittuja niin paikallisten kuin matkailijoidenkin keskuudessa. Siellä asiakkaille on tarjolla koko päivän
aamiainen. Hotellissa on myös pop-up-tatuointihuone, jota pyörittävät Tel Avivista kotoisin olevat taiteilijat,
sekä uniikki parturikonsepti Barberia. 



 

http://brownhotels.com/dave
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Israelin Valtion Matkailutoimiston tehtävänä on markkinoida Israelia matkakohteena Pohjoismaissa ja maissa sekä välittää matkailua
koskevia tietoja näiden maiden suurelle yleisölle. Israelin valtion matkailutoimisto toimii suoraan Israelin matkailuministeriön alaisuudessa.
Israelin suuntautuvan matkailun edistämisessä toimii kaikkiaan 18 matkailutoimistoa ympäri maailmaa.

 

Koe Israelin ainutlaatuisuus – Käy Tel Avivissa, juhla- ja rantalomakaupungissa Välimeren rannalla. Se ei nuku koskaan – Patikoi ympäri
kiehtovaa Jerusalemia, jossa harjoitetaan kolmea maailmanuskontoa – Kellu terveellisessä Kuolleessameressä – Ui delfiinien kanssa ja
snorklaa Punaisessa meressä Eilatin koralliriutoilla – Seuraa Jeesuksen jalanjälkiä Pyhässä maassa – Vaella Galilean ainutlaatuisessa
luonnossa.

 

Lisätietoja: www.goisrael.com 

 

 


