
The Norman Hotel Tel Aviv vinner Jetsetters utmärkelse ”Best of
the Best” 2015
Hotell får topputmärkelse i kategorin Bästa boutiquehotell

I juni i år utnämndes hotellet The Norman Hotel Tel Aviv till vinnare i kategorin Bästa boutiquehotell i Jetsetters årliga
hotellutmärkelser Best of the Best 2015. I år har servicewebbplatsen för lyxresenärer med sparsmakad smak erkänt hotell som
erbjuder enastående upplevelser utöver det vanliga.

Vinnarna representerar den bästa en procenten av hotell på Jetsetter.com i 23 kategorier, från Bästa boutiquehotell och Elegantaste gäster till
All Inclusive och Nattliv.

– Alla hotell på Jetsetter är speciella på något sätt, men för att hylla de egenskaper som står ut bland de andra skapade vi Best of the Best-
utmärkelserna, säger Jetsetter.coms redaktionschef, Sean Murphy. – På Jetsetter förstår vi att resval är personliga, och
utmärkelsekategorierna speglar olika saker som våra medlemmar värdesätter hos ett hotell. Vi uppskattar den här tiden på året, när vi får
dyka in och utforska i de många skälen till varför vi älskar att resa, och hedra dem som gör det bättre.

När valet av vinnare skulle göras sammanställde Jetsetters redaktion och mer än 200 av magasinets globala resekorrespondenter sina förslag
tillsammans med dem från resten av Jetsetters team. En slutlig kommitté av de mest erfarna redaktörerna diskuterade sedan och minskade
listan utifrån varje kategoris kriterier, och valde en vinnare och två andrapristagare i varje kategori. Alla hotell på den slutliga listan erbjuder de
exceptionella upplevelser som Jetsetter-medlemmarna har kommit att förvänta sig från hotell på webbplatsen.

Om The Norman

The Norman, som är beläget i hjärtat av Tel Aviv, erbjuder oöverträffad finess och boutiquekaraktär till den historiska
medelhavsstaden. Hotellet, som öppnade portarna förra sommaren, omdefinierar konsten i att erbjuda gästfrihet, och fångar 20-talets tidlösa
elegans med bekvämligheter i ett boutiquehotell i världsklass. The Norman är medlem i Small Luxury Hotels of the World, och består av 30 rum
och 20 sviter, två restauranger som serverar medelhavsmat och japanskt kök, ett spa, ett 24-timmars technogym, 24-timmars
conciergetjänster och en takterrass. Hotellet är dessutom fullt av israeliska originalkonstverk att beskåda.

Mer information

Om Jetsetter

Jetsetter.com erbjuder unika medlemserbjudanden, enastående upplevelser och tankeväckande insikter åt sina mer än 23 miljoner
medlemmar. Alla hotell som presenteras är handplockade av ett curatorteam och av Jetsetters globala nätverk av korrespondenter. Jetsetter-
medlemmarna kan söka tidsbegränsade erbjudanden med upp till 40 % rabatt, granska Jetsetters permanenta kollektion av mer än 2 500
hotell och resorter, tillgängliga 365 dagar om året, eller göra snabbokningar via Jetsetter Now. 
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Israeliska Statens Turistbyrå har som uppgift att marknadsföra Israel som destination i Norden och Baltikum samt 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 


