
Tel Avivin The Norman Hotel on voittanut vuoden 2015 Jetsetter
“Best of the Best” -palkinnon
Hotelli on saanut Top Honor -maininnan Best Boutique Hotel -kategoriassa

Tämän vuoden kesäkuussa Tel Avivin The Norman Hotel valittiin Best Boutique Hotel -kategorian voittajaksi vuosittaisessa 2015 Jetsetter Best
of the Best hotel -kilpailussa. Matkailijoiden maailmanlaajuisesti tunnistama taho on nimennyt jälleen tänä vuonna hotelleja, jotka tarjoavat
ylivoimaisesti tavanomaista erinomaisempia hotellikokemuksia.

Voittajat muodostavat 1 % hotelliparhaimmiston Jetsetter.com -sivustolla 23 “Best”-kategoriassa, joita ovat muun muassa Boutique ja Best-
Looking Guests sekä All-Inclusive ja Nightlife.

Jetsetter.com-sivuston Editor-in-Chief Sean Murphy kertoo: “Kaikki Jetsetter.com-sivustolla olevat hotellit ovat jollakin tapaa erityisiä, mutta
pystyäksemme nostamaan esiin näitä ainutlaatuisia ominaisuuksia loimme Best-of-the-Best -konseptin. Me Jetsetterillä ymmärrämme, että
matkailijoiden vaatimukset ovat henkilökohtaisia. Siksi konseptin kategoriat heijastavat jäseniemme hotelleissa kaipaamiaan ominaisuuksia.
Meille tämä vuodenaika on yhtä nautintoa saadessamme syventyä matkustamisen ihanuuteen ja juhliaksemme niitä, jotka tekevät siitä vieläkin
parempaa."

Voittajia valittaessa ehdotuksensa esitti Jetsetterin toimitus ja yli 200 matkakirjeenvaihtajaa ympäri maailman. Vanhemmista toimittajista
koostuva raati kävi läpi ehdotukset ja poimi joukosta yhden voittajan ja kaksi seuraavaksi parasta kussakin kategoriassa. Kaikki lopulliselle
listalle päässeet hotellit tarjosivat juuri niitä ainutlaatuisia kokemuksia, joita Jetsetterin jäsenet ovat oppineet odottamaan sivustolle kuuluvilta
hotelleilta.

Tietoja The Norman -hotellista

Tel Avivin sydämessä sijaitseva The Norman Hotel tarjoaa odottamatonta hienostuneisuutta ja putiikkihotellitunnelmaa historiallisessa
Välimeren suurkaupungissa.  Viime kesänä avattu The Norman Hotel on vieraanvaraisuuden uusi ruumiillistuman huokuen 1920-luvun
ajatonta eleganssia sekä maailmanluokan putiikkihotellin vaatimustasoa.  The Norman Hotel kuuluu Small Luxury Hotels of the World -ketjuun
ja sisältää 30 huonetta ja 20 sviittiä sekä kaksi ravintolaa, joissa tarjoillaan Välimeren ja japanilaisen keittiön herkkuja. Lisäksi hotellissa on
kylpylä, 24/7 Technogym Fitness Room -kuntosali, ympärivuorokautinen concierge-palvelu, ääretön kattoallas sekä kaikkialla alkuperäistä
israelilaista taidetta.

Lisätietoja

Tietoja Jetsetter-sivustosta

Jetsetter.com-sivusto tarjoaa kiinnostavaa tietoa, ainutlaatuisia kokemuksia sekä asiaan vihkiytyneitä kohdekuvauksia yli 23 miljoonalle
jäsenelleen. Kaikki sivustolla esiteltävät hotellit ovat asiantuntijoiden ja Jetsetterin maailmanlaajuisen toimittajaverkoston tarkkaan harkitusti



jäsenelleen. Kaikki sivustolla esiteltävät hotellit ovat asiantuntijoiden ja Jetsetterin maailmanlaajuisen toimittajaverkoston tarkkaan harkitusti
valitsemia. Jetsetter-jäsenet voivat käyttää hyväkseen jopa 40 %:n alennushintoja ja tarkastella yli 2500 Jetsetter-hotellin sekä matkakohteen
valikoimaa 365 päivänä vuodessa. Lisäksi he voivat varata saman päivän majoituksia Jetsetter Now -palvelusta. 
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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 


