
UUSIA HOTELLEJA ISRAELISSA!

MAAILMAN LUOKAN YLELLISEN NORMAN TEL AVIV -PUTIIKKIHOTELLIN AVAJAISET KESÄKUUSSA 2014!

Norman Tel Aviv  pyrkii määrittämään liike- ja lomamatkailun vieraanvaraisuuden uudelle tasolle ajattomassa 1920-luvun eleganssissa, joka on varustettu maailmanluokan luksushotellin
mukavuuksilla.

Pittoreskin paikallisen aukion keskellä kohoava Norman Tel Aviv sijaitsee Tel Avivin valkoisen kaupungin sydämessä, joka on kuuluisa Bauhaus-arkkitehtuuristaan ja maailmankuulu UNESCOn
perintökohde. 
Kätevästi Rothschild Boulevardin ja Tel Avivin parhaiden kulttuurinähtävyyksien tuntumassa sijaitseva hotelli koostuu kahdesta alkuperäisestä rakennuksesta, jotka on restauroitu upeasti
alkuperäiseen loistoonsa. Osoitteessa 23 Nachmani St sijaitseva rakennus huokuu vanhan maailman arvokkuutta ja on rakennettu eklektiseen tyyliin. Osoitteessa 25 Nachmani St sijaitseva rakennus
taas edustaa modernistista arkkitehtuuria ja kuvastaa 1920-luvun tyylin olennaisinta olemusta.

Hotelli on Small Luxury Hotels of the World -ketjun jäsen

Lisätietoja löytyy osoitteesta:  www.thenorman.com

WALDORF ASTORIA JERUSALEM

Vain parin minuutin kävelymatkan päässä Jerusalemin vanhankaupungin Jaffa-portilta, Alrov Mamilla -ostoskadulta ja Itsenäisyyden puistosta sijaitseva Waldorf Astoria Jerusalem avaa ovensa
huhtikuussa 2014.

Ottomaanista arkkitehtuuria edustavasta hotellista löytyy yli 200 design-huonetta sekä kuntosali ja kaksi täyden palvelun kylpylää, kahta herkullista ravintolaa ja tyylikästä aulabaaria
unohtamatta. 

www.waldorfastoriajerusalem.com   

W HOTEL JAFFA

Starwood Hotels & Resorts Worldwide -ketju ilmoitti hiljattain suunnitelmistaan avata W-hotelli Jaffan rantakaupunkiin vuonna 2015. 

Ranskalaisena sairaalana muinoin toimineeseen restauroituun 1800-luvun rakennukseen suunniteltu W Jaffa -hotelli tulee käsittämään 125 huonetta ja sviittiä sekä W-brändin huoneistoja.                         
       
                            
http://wtelavivresidences.com/w-tel-aviv.php 

ARTHUR HOTEL, JERUSALEM

Atlas Hotel Groupin uusin kiinteistö, Arthur Hotel, avattiin maaliskuussa 2013. Se sijaitsee Ben Yehuda -kadun tuntumassa vain parin minuutin kävelymatkan päässä vanhankaupungin nähtävyyksistä. 

Hotelli on uusin lisäys Jerusalemin alati kasvavaan putiikkihotellien tarjontaan, ja sen tyylille on ominaista Välimeren ja Lähi-idän vaikutteet sekä 1930-luvun Jerusalemista otetut valokuvat. 

Hotellissa on 54 eri kokoista huonetta, buffet-aamiainen, ilmainen langaton verkko sekä ilmainen Happy Hour joka ilta.

www.atlas.co.il/arthur-jerusalem

 

CRAMIM RESORT & SPA NEAR JERUSALEM

Isrotel's Exclusive Collection -ketjun viimeisin tulokas Cramim Resort and Spa sijaitsee kukkuloiden syleilyssä 10 minuutin matkan päässä Jerusalemin keskustasta. 

Se pitää sisällään 156 huonetta ja sviittiä, huippuluokan kylpylän sekä hienostuneen viinibaarin. Hotelli tarjoaa suuren määrän mahdollisuuksia liikuntaan ja rentoutumiseen sekä myös viininmaistajaisia
ja opastettuja retkiä Juudean vuorten alueella.   

 www.isrotelexclusivecollection.com/kiryat_anavim 

RITZ CARLTON HERZLIYA

Vain 15 minuutin päässä Tel Avivista sijaitseva upouusi Ritz Carlton Herzliya pitää sisällään 197 luksushuonetta sekä 82 sviittiä. Valittavana on parvekkeellisia studioita, yhden ja kahden hengen
sviittejä sekä kattohuoneistosviittejä, joista aukeaa upea näköala Välimerelle ja Herzliyan rantakaupunkiin. 

Israelin ensimmäinen Ritz Carlton -hotelli sijaitsee Herzliya Marina -sataman ja ostoskeskuksen läheisyydessä sekä vain 25 minuutin matkan päässä uudesta Caesarean golfkentästä, joka on
Israelin ensimmäinen 18-reikäinen golfkenttä. 

Hotellissa on myös kattouima-allas, ylellinen kylpylä sekä erityiset Kosher-valmiudet isoille ryhmille ja perheille. 

Lisäksi Ritz Carlton Herzliyassa on tarjolla myös yhden tai kahden makuuhuoneen huoneistoja, duplex-huoneistoja sekä tyylikkäitä kattohuoneistoja hotellin yhteydessä. 

 www.ritzcarlton.com 

LEONARDO HOTEL, ASHKELON

Fattal-hotelliketju lanseeraa uuden liike- ja lomamatkailuun tarkoitetun 131 huoneella varustetun Leonardo Ashkelon -hotellin Israelin
eteläisessä Ashkelonin rantakaupungissa VälimerenLeonardo Ashkelonin varustukseen kuuluu suuri uima-allas, kylpylä, jossa kuusi
hoitohuonetta, sauna ja kuntosali sekä uusimman teknologian mukainen business-keskus. 

www.leonardo-hotels.com  

 



 

Best Regards, 

Erika Samuelsson PR manager

pr@igto.se

Tel. 46 8 213386 Mobil. 46 72 3113386

Israelin Valtion Matkailutoimiston tehtävänä on markkinoida Israelia matkakohteena Pohjoismaissa ja Baltian 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.fi 

Ellet enää halua saada uutiskirjettämme, lähetä sitä koskeva viesti osoitteeseen pr@igto.se


