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UUSI BOUTIQUE HOTEL, THE VERA AVAA OVENSA TEL AVIVISSA
TALVELLA 2018

Uuden, urbaanin boutique hotellin, The Veran, on määrä avautua talvella 2018 Tel Avivin sydämessä, lähellä
kuuluisaa Bauhaus Rothschild -bulevardia. The Verassa on 39 huonetta 4 eri kategoriassa: classic, deluxe,
superior ja garden room, sekä baari, spa-hoitohuone, ja kaksi tilavaa yhteiskattoterassia.

Erottuva paikallinen antologia näkyy hotellin eri piirteissä, sillä The Veralle on luonteenomaista vahva
luottamus yhteistyöhön paikallisten suunnittelijoiden ja tuotemerkkien kanssa sen mukavuuksiin, palveluihin
ja kalusteisiin liittyen. Kylpylähoitohuone, baari, jossa tarjoillaan hienoja cocktaileja ja pientä purtavaa,
yhteisölliset kattotilat, joissa järjestetään joogatunteja ja juhlia, sekä paikallisten asiantuntijoiden tarjoamat
räätälöidyt concierge-palvelut, takaavat korkealaatuisen, mutta aidon Tel Avivin ravitsemus- ja
majoituspalvelukokemuksen.

Huoneiden hygieniatuotteet sekä kylpylätuotteet ovat 100 % luomutuotteita ja -öljyjä, jotka on valmistanut
perheomisteinen boutique kosmetiikkamerkki Arugot. The Vera toteuttaa epätavallisen lähestymistapansa
concierge-palveluihin yhteistyössä paikallisen lifestyle-lehden Telavivian kanssa, joka tuo Tel Aviv
ajanhenkeä The Vera Magazine -lehteen. Lehti antaa “in the know” -neuvoja vieraille, jotka haluavat kokea
kaupungin tarjonnan kuten paikalliset. Hotellin aulassa on myyntiautomaatti, joka annostelee cocktaileja,
jotka ovat yksinomaan paikalliset mixologien luomia, jotka myös pyörittävät Veran baaria tarjoten



erinomaisen juomalistan ja pikku purtavaa. Mittatilaustyönä valmistetut huonekalut ovat Tel Avivilaiselta
huonekalusuunnittelija Tomer Nachshonilta ja ainutlaatuiset valaisimet ovat Ohad Benitin suunnittelemia.

The Vera on israelilaisen hotelliomistaja ja yrittäjä Danny Tamarin ensimmäinen kiinteistö, jonka visio
erottuvasta paikallisesta antologiasta saavutetaan keskittymällä paikallisten suunnittelijoiden ja
tuotemerkkien kanssa yhteistyöhön, jolloin se ilmenee koko hotellin laadukkaissa mukavuuksissa,
palveluissa ja kalusteissa.

Ympäri Tel Avivia teollisia tiloja ja vanhoja toimistorakennuksia on otettu uudelleen käyttöön uusina
trendikkäinä baareina ja ravintoloina. Yaron Tal Studion suunnittelema The Veran sisustus ilmaisee tätä
tyyliä pitämällä yllä 1950-luvun toimistorakennuksen, raakalattioiden ja rappaamattomien seinien karheutta
samalla lisäten korkealaatuisia materiaaleja ja tekstuureja sekä runsaasti vehreyttä sisä- ja ulkotiloihin. Näin
saavutetaan autenttinen vieraanvaraisuus uudelle, fiksulle matkaajalle.

 Lisätietoja: theverahotel.com
 

 

 

THE SETAI - SEA OF GALILEE kasvattaa tarjontaansa 47 uudella itsenäisellä
Kinneret-huvilalla

The Setai-Sea of Galilee, toinen The Setai Hotels -brändin Israelin kahdesta hotellista lisää valikoimaansa
47 uutta itsenäistä “Kinneret Villas" -huvilaa, joista jokaiseen kuuluu oma puutarha ja ääretön uima-allas.
Huviloita ja sviittejä on siten elokuusta 2018 lähtien yhteensä 157. Virallisesti kesäkuussa 2017 avattu The
Setai - Sea of Galilee on spa-lomakeskus, joka sijaitsee maaseudulla, historiallisen Genesaretinjärven (eli
Kinneretin) itärannalla ja josta avautuu näköala kohti Pohjois-Israelin vehreitä maisemia. Hotelli on
määrittänyt uuden standardin ylelliselle majoitukselle Pohjois-Israelissa, ja se on erittäin tervetullut lisä
alueen nopeasti kasvavalle majoitustarjonnalle.

Jokaisessa hotellin 46 m²:n kokoisessa Kinneret-huvilassa on oma ääretön ulkouima-allas tai
ulkoporeamme. Standard-sviiteistä on hienot näkymät hotellin vehreään puutarhaan, ja niissä on viihtyisät
sisätilat. Arkeologisten raunioiden ja upeiden luonnonsuojelualueiden ympäröimä The Setai - Sea of



Galilee on ylellinen keidas, joka sijaitsee Länsi-Galilean keskellä, lähellä luonnon-, kulinaarisia ja
kulttuurillisia ihmeitä sekä paikallisia viinitarhoja, jotka sijaitsevat eri puolilla Israelin Napa Valley -laaksoa
muistuttavaa pohjoista aluetta.

The Setai - Sea of Galilee -hotellissa on Israelin suurin ja modernein spa-keskus, jossa on saatavilla
erilaisia virkistäviä hoitoja, turkkilainen höyrysauna sekä miesten ja naisten kuivat saunat. The Setai - Sea of
Galileen hienossa ravintolassa tarjoillaan maineikkaita ruokia israelilaisella vivahteella. Ruokien
valmistuksessa käytetään alueelle tyypillisiä, suoraan maatilalta hankittuja tuotteita. The Setai - Sea of
Galileen palveluihin lukeutuvat: Lämmitetty sisäuima-allas; ravintola ja baari; täyden palvelun aulabaari; 24/7-
huonepalvelu; hyvin varustetut kokoushuoneet; täydelliset juhla- ja tapahtumapalvelut; spa ja kuntosali;
kauneudenhoitopalvelut; 24/7-concierge-palvelu; maksuttomat lainapolkupyörät ympäröivän alueen
tutkimiseen.

 

THE LINK HOTEL AND HUB kasvattaa Dan Hotels -ketjun tarjontaa Tel
Avivissa nuorekkaalla ja raikkaalla sekä hinnaltaan edullisella

majoituspaikalla,
johon voi tehdä varauksia heinäkuusta 2018 lähtien.

 

Strategisella paikalla Tel Avivin King Saul Avenue -kadun varrella sijaitsevassa LINK hotel & hub -hotellissa
yhdistyvät mukavuus, teknologia ja rentouttava miljöö, jossa vieraat voivat seurustella ja minglailla. Jotta
saapuvat vieraat pääsevät huoneisiinsa mahdollisimman nopeasti ja vaivattomasta, LINK on poistanut
monet perinteisten hotellien tyypilliset toimintamallit: ei käteismaksuja, ei vastaanottoa, ei pikkoloita eikä
conciergea. Avulias 24/7-palveluhenkilökunta toimii periaatteella ”Kaikki tekevät kaikkea”.

Hotellissa on erikokoisia huoneita, joissa on 55-tuumainen äly-tv – paljon suurempi kuin useimmissa
hotelleissa – ylelliset vuoteet ja liinavaatteet, sadesuihku ja mielialan mukaan säädettävä valaistus. Hotellin
erottuva piirre on tapa, jolla kansainvälisesti arvostettu valokuvaaja Daniel Siboni tuo esille Tel Avivin
katutaidetta ympäri hotellia.  Vieraat voivat ladata matkapuhelimeensa innovatiivisen ja kattavan LinkApp-
sovelluksen, jolla he voivat kirjautua sisään, kirjautua ulos ja avata hotellihuoneensa oven. LinkApp toimii
hotellipuhelimena, jolla voi soittaa maksutta kaikkialle Israeliin. Sovelluksella voi myös säätää huoneen
toimintoja, kuten tv:tä, ilmastointia sekä valaistuksen väriä ja voimakkuutta. LinkApp toimii samalla



toimintoja, kuten tv:tä, ilmastointia sekä valaistuksen väriä ja voimakkuutta. LinkApp toimii samalla
virtuaalisena conciergena, jonka avulla vieraat voivat tutustua Tel Avivin koko tarjontaan: viihde, ruokailu,
ostokset, yöelämä, kulttuuri sekä kuljetukset lentokentälle, Jerusalemiin ja muualle. 

Eri kaupungeista ympäri maailmaa löytyvään yhteisen työtilan konseptiin perustuva Hub-kerros on
tarkoitukseensa suunniteltu tila, jossa vieraat voivat työskennellä, tavata, pelata, rentoutua, syödä, juoda tai
vain olla yksin muiden seurassa. Tilassa on yhteisiä työpöytiä, "myöhään" avoinna oleva Kitchen & Bar,
monia erikokoisia yksityisiä kokoushuoneita, biljardipöytä sekä lauta- ja videopelejä. Tilavalla 150 m²:n
kuntosali- ja spa-alueella on täysin varustettu Precor-kuntosali, henkilökohtaisia kunto-ohjaajia ja yksityisiä
hierontahuoneita. Aputilassa on henkilökohtaiset säilytyslokerot, itsepalvelupesula ja myyntiautomaatteja,
joista voi ostaa usein kysyttyjä tuotteita.

 

NOBU HOSPITALITY lisää Tel Avivin kohteisiinsa  
 

Nobu Hospitality on ilmoittanut, että Tel Avivista tulee brändin kasvavan hotellivalikoiman 17:nnen hotellin
sijaintipaikka. The Nobu Hotel Tel Aviv houkuttelee trendien edelläkävijöitä ja mielipidevaikuttajia –
yhdistäen ylellisen hotellin ja energiset julkiset tilat. Tämä uusi boutique-hotelli sijaitsee osoitteissa 55
Rothschild Boulevard ja 66 Ahad Ha'am Street, yhdellä Tel Avivin alkuperäisistä alueista. Hotellin ytimenä
toimii Nobu-ravintola. Hotellissa on 38 harkitusti sisustettua huonetta, suuri puutarha, kuntokeskus, uima-
allas, ulkotilat ja kattoterassi, joka sopii tapahtumien pitoon.

Robb Report on nimennyt Nobu Hospitalityn yhdeksi 25 innovatiivisimmasta luksusbrändistä, ja se on
listattu globaalien luksusbrändien eliittivalikoimaan. Nobu Matsuhisan, Robert De Niron ja Meir Teperin
perustamalla Nobu-brändillä on toimipaikkoja eri pääkaupungeissa ympäri maailmaa.  Nobu-hotellit ovat
saaneet runsaasti tunnustuksia, mukaan lukien Up-and-Coming Hoteliers (myöntäjä: Boutique Design),
Hottest New Hotels (myöntäjä: CNN Travel), Wallpaper Best Urban Hotel, Top North America Hotel
Opening (myöntäjä: Luxury Travel Advisor) ja Award of Excellence (myöntäjä: Luxury Travel Advisor). 
Ensimmäinen Nobu-hotelli avasi ovensa vuonna 2013 boutique-hotellina Caesar's Palace Las Vegasin
tiloissa, Nobu Hotel City of Dreams Manila avattiin vuonna 2014, Nobu Hotel Miami Beach vuonna 2016,
Nobu Ryokan Malibu, Nobu Hotel Shoreditch London, Nobu Hotel Ibiza Bay ja Nobu Hotel Epiphany Palo
Alto vuonna 2017 ja Nobu Hotel Marbella vuonna 2018. 
 

Kuvia ladattavaksi: https://drive.google.com/open?id=1R2r-
2L3huud_HQ2uk3e3v1snW5XHTUeX





 

 

 

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

 

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 

 

 


