
Öppnandet av Setai Tel Aviv
 

 

Hotellkedjan Setai har öppnat sitt senaste hotell Setai Tel Aviv med officiellt
öppningsdatum den 20 april vid Medelhavet och Jaffaporten som leder in till gamla
staden. Den urbana resorten med 120 lyxiga rum och sviter är den andra Setai-fastigheten
i Israel efter öppningen av Setai-Sea of Galilee år 2017 och är den fjärde fastigheten i
Israel som utsetts till ett världsledande hotell av organisationen Leading Hotels of the
World (tillsammans med hotellen Mamilla, American Colony och King David).

 

 

Fastigheten byggdes ursprungligen som en fästning under korsfararnas styre över Jaffa under 1100-talet. Setai Tel Avivs
byggnadskomplex bestående av fem byggnader kallas i folkmun för ”Kishle” som betyder ”fängelse” på turkiska och är en av de
viktigaste byggnaderna i Israel ur ett historiskt, kulturellt och arkitektoniskt perspektiv. Byggnaden var en del av ett komplex som
erövrades och sedan beboddes av de mest dominanta imperierna i historien som började med korsfararperioden och vidare genom det
romerska, bysantinska, napoleonska, turkisk-ottomanska och brittiska styret över Jaffa. Efter det ottomanska rikets fall och Israels
självständighetskrig 1947 användes komplexet som en polisstation fram till 2005 då en enhetlig restaureringsprocess utfördes och
byggnaden förvandlades till dagens Setai Tel Aviv.

 

De ursprungliga byggnaderna och stenkorridorerna som omger innergården har omsorgsfullt restaurerats under en 25-årig
bevarandeprocess som leddes av Israel Antiquities Authority, Israel Preservation Society, Feigin Architects och
restaureringsarkitekten Eyal Ziv. Som en del av renoveringsarbetet rev arkitekterna flera byggnader, restaurerade den ursprungliga
konstruktionen, lade till tre våningsplan och grävde ut ett källarplan. Det senare satte igång en serie omfattande arkeologiska
utgrävningar i hela byggnaden och artefakter som dateras ända tillbaka till 1100-talet hittades och dessa kommer att finnas till
gästernas beskådan på Setai Tel Aviv.

 



I Setai Tel Avivs utrymmen finns – från hotellets gästrum och sviter till innergårdar och platser öppna för allmänheten – exklusiva
möbler i valnötsträ, vit havssten bevarad från byggnadens ursprungliga konstruktion, specialdesignade mässingsarmaturer och tyger
från Mellanöstern. Setai Tel Avivs interiörer skapar en sömlös blandning av klassisk och modern design som återspeglar det
omgivande Jaffa.

 

Setai Tel Aviv erbjuder JAYA, ett nytt restaurangkoncept som lyfter fram det bästa ur israelisk matkultur i kombination med Jaffas
kulinariska arv och platsens turkiska rötter. Här kan gästerna avnjuta säsongsbetonad lokal mat medan Setai Tel Aviv Bar, tvärs över
innergården, serverar utsökta cocktails, fina viner och traditionellt brittiskt te med tillbehör. Restaurangen JAYA är centrerad runt en
bar i brasiliansk marmor i en bländande vacker blå färg.

 

Setai Tel Aviv erbjuder även ett komplett spautbud med sju behandlingsrum, det traditionella turkiska ångbadet hamam och ett fullt
utrustat gym samt fyra mötes- och bankettutrymmen.

 





 



Bilder för gratis nedladdning, bildkälla: Assaf Pinchuk

https://www.dropbox.com/sh/1sxcrdyorw2k82n/AAAv0T579kSwzhwht4wltEfMa?dl=0

För mer information, besök www.thesetaihotel.co.il
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Israeliska Statens Turistbyrå har som uppgift att marknadsföra Israel som destination i Norden och att förmedla turistinformation till
allmänheten i dessa länder. Israeliska Statens Turistbyrå  arbetar direkt under turistministeriet i Israel. Sammanlagt finns 18 turistbyråer runt
om i världen som arbetar med att främja turismen till Israel.



Upplev det unika Israel – Besök Tel Aviv, Party- och Beachstaden vid Medelhavet som aldrig sover – Strosa runt i fascinerade Jerusalem
med sina tre världsreligioner – Flyt på hälsosamma Döda havet – Simma med delfiner och snorkla i Röda havets korallrev vid Eilat – Gå i
Jesus fotspår i Heliga landet – Vandra i Galiléen med sin häpnadsväckande natur.

Läs mer på www.goisrael.com  


