
Hotellet Beresheet i Mitzpe Ramon vinner Travel Agent
Centrals tävling för häftigaste hotellpoolen i världen!
 

Beresheet Hotel i Mitzpe Ramon som ligger i Negev-öknen i södra Israel med utsikt över
Ramon-kratern, vann nyligen TravelAgentCentral.coms pris för ”Coolest Hotel Pool in
the World”. TravelAgentCentral är en ledande webbplats för resebyråer som letar efter
nyheter om kryssningar, destinationer, hotell, flygbolag och rundturer.
 

 

Så här säger TravelAgentCentral om Beresheet: ”Resenärer som semestrar i Israel kommer ha många bra
poolalternativ att välja mellan när de bor på det eleganta Beresheet Hotel.  Beresheet ligger högt upp på
en klippa och erbjuder utsikt över världens största erosionskrater, Ramon Crater. Belägen i Negev-öknen
har resorten 39 marksviter med privata pooler, en infinitypool utomhus och en inomhuspool.
Inomhuspoolen är uppvärmd och spelar avkopplande musik under vattnet medan utomhuspoolen ligger
vid klippans kant. Varje pool har utsikt över öknen som är ett naturreservat. Gästerna kan boka rum eller
lyxvillor med privata pooler som har utsikt över öknen eller kratern.”
 

Gästerna kan avnjuta måltider som är vegetariska eller består av fisk eller gourmetkött samt cocktails,
varma och kalla drycker och alkoholhaltiga drycker från restaurangen Rosemary vid poolen eller resortens
lobbybar.
 

Beresheet Hotel täcker ungefär 12,5 hektar och består av 101 privata villor i en eller två våningar, belägna
på marken med olika avstånd från varandra.
 

För mer information om hotellet:  www.isrotelexclusivecollection.com/beresheet
 



Läs hela artikeln: https://www.travelagentcentral.com/hotels/cool-pool-world-contest
 

Särskilda önskemål måste lämnas i förväg genom att kontakta bokningsteamet via
incomingagent@isrotel.co.il. Reserådgivare bör notera att hotellet inte erbjuder poolaktiviteter. Det lyxiga
Carmel Forest Spa erbjuder dock behandlingsrum, en bastu, ett spabad, relaxområden, Hammam
(turkiskt ångbad) och mer än 70 olika kropps- och skönhetsbehandlingar.
 

För bilder: https://www.dropbox.com/sh/hh1lh7xfqqtlpv5/AABCbtDHDSsdkoXdHYlf7Kp2a?dl=0  
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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.se 

 


