
Dave - West, et nyt hotel for den unge byrejsende, åbner i Tel Aviv

 

Et nyt lavprishotel målrettet mod den unge byrejsende har for nylig slået dørene op i Tel Aviv.
Dave – West er den første i en ny række af ejendomme ejet af Brown Hotellerne, der leverer
overnatningsmuligheder for den unge byrejsende, som er til at betale, og som bredt er kendt
som “Dave - Sønner af en Brown”.
 

 

Hotellet, der har 35 værelser fordelt på 4 etager, er placeret på hjørnet af Gordon- og Ben Yehuda-
gaderne, bare to minutters gang fra Middelhavet og kun nogle få skridt til det bedste, byen kan byde på af
mad, drikke og detailhandel. 
 

Dave - West, som er designet af den israelske designer Agnon Granot, er en hyldest til 1970’ernes
æstetik, og hvert værelse er udstyret med sin egen udvalgte samling af loppemarkedsfund og frygtløs brug
af farve. Lobbyen fanger med sin højrøde farve øjnene; der hænger klassiske reproduktioner på væggen,
og funkye antikviteter er med til fylde rummet. 
 

På taget af Dave - West står der et jacuzzibadekar og et lokale med spabehandling boblende klar til
gæsterne. På lobbyetagen kan gæsterne samles i “The Yard”, en bymæssig gårdsplads med komfortable,
antikke siddepladser. Hotellet henviser gæsterne til at klare morgenmaden på én eller to af de
nærtliggende caféer, som er lige så populære hos de lokale som hos turisterne. Her kan gæsterne nyde
deres morgenmad hele dagen. Udover et skræddersyet frisørkoncept udviklet af Barberia kan hotellet
også prale med en tatovørforrretning, der åbner og lukker med uregelmæssige mellemrum, og som er
bemandet med indfødte kunstnere fra Tel Aviv. 
 

http://brownhotels.com/dave
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Den Israelske Stats Turistbureau har til opgave at markedsføre Israel som destination i Norden og Baltikum samt at formidle turistinformationer til
offentligheden i disse lande. Den Israelske Stats Turistbureau arbejder direkte under turistministeriet i Israel. Sammenlagt findes der 18 turistbureauer rundt
om i verden, som arbejder med at fremme turismen i Israel.

Oplev det unikke Israel – Besøg Tel Aviv, party– og badebyen ved Middelhavet, som aldrig sover – Spadsér rundt i fascinerende Jerusalem med dens tre
verdensreligioner – Flyd i det sunde Døde Hav – Svøm med delfiner og snorkle i Det Røde Havs koralrev ved Eilat – Gå i Jesus fodspor i Det Hellige Land –
Vandre i Galilæa med områdets forbløffende natur.

Læs mere på www.goisrael.dk 

Hvis du ikke ønsker at modtage nyhedsbrev fremover, bedes du sende en e-mail til info@igto.se


