
New York Times lister VILLA BROWN JERUSALEM
boutiquehotell
 

Villa Brown Jerusalem, det nyeste medlemmet i Brown Hotels group, er et 24-roms
boutiquehotell som åpnet i 2017. Hotellet befinner seg på fem minutters gåavstand fra
Jerusalems gamleby og befinner seg i hjertet av det levende bysentrumet med trendy kafeer,
museer av høy kvalitet og kunstgallerier, restauranter, barer og det berømte Mahane Yehuda-
matmarkedet. Selve hotellet er nabo til byens flotte, russiske distrikt og det nye Bezalel
Academy of Design and Arts, og hustaket gir et fugleperspektiv over den etiopisk-ortodokse
kirken.
 

 

 

Selv før den offisielle åpningen har Villa Brown Jerusalem blitt nevnt i New York Times som ett av seks hoteller som er verdt å
merke seg, og hotellet tar imot reservasjoner fra og med i vinter. «Det Israelske boutiquehotell-varemerket Brown Hotels gir den
eldgamle byen Jerusalem et moderne preg med denne 24-roms eiendommen i en vakker 1800-talls villa i hjertet av byen. Brown er en
forfriskende nyhet blant byens etablerte hoteller ... dette hotellet virker svært lovende».

 

Villa Brown Jerusalem huses i en tidligere privat villa fra 1800-tallet som tilhørte en jødisk doktor og direktør for Jerusalems historiske
Rothschild Hospital. De originale veggene av avdekket stein på eiendommen kan dateres mer enn 100 år tilbake, og hedrer den tidløse og
unike arkitekturen som Jerusalem er kjent for.

Hotellets egenartede estetikk består en fortolkning i flere lag av det sosiale og kulturelle høydepunktet da øst møtte vest under den britiske
mandatperioden, og fører sammen neoklassisk, osmansk og eklektisk design med samtidige interiørinnflytelser. Dette illustreres gjennom de
fløyelsaktige pigmentene med rødt, grønt og lilla som pryder de offentlige og private områdene over hele eiendommen.

Villa Brown Jerusalems lobby, utendørsområder, restaurant, undergrunnsbar, soverom, suiter og spa er dekortert med dype og varme farger,
myke tekstiler og vakkert, vintage-tilbehør som fremhever Brown Hotels’ estetikk samtidig som det fører tankene til den overdådige tidsånden i
1800-tallets Jerusalem. Etter en fullstendig restaurasjon utført av Jerusalem-baserte arkitekter og tilføyelsen av to ekstra etasjer, har det
fortreffelige hotellet blitt gjenskapt som Villa Brown Jerusalem.

 

Fasilitetene i Villa Brown Jerusalem inkluderer:

En Garden Bistro-Café som serverer internasjonale fortolkninger av regionale retter.

Daglig frokost og brunsj på en makeløs friluftsveranda.



Tetid i eiendommens frodige hage kl. 17 og hver kveld.

En «hulebar» under bakken som befinner seg i det som tidligere var en cisterne i den private boligen.

Spa og frilufts-boblebad på hustaket

Terrasse og lounge på hustaket med utsikt over byen

Stilige og velutstyrte møtefasiliteter

Brown Hotels’ unike lobbybibliotek med en kuratert samling av design- og livsstilsblader på flere språk.

 

 

 

 



Villa Brown Jerusalem er medlem av Brown Hotels, et internasjonalt boutiquehotell-varemerke som ble grunnlagt i Tel Aviv og har
søsterhoteller der (det verdenskjente Brown TLV, Brown Beach House og Poli House). Alle Brown-eiendommene er rotfestet i en lidenskap for
service, design, innovasjon, stil og autentisitet. Brown Hotels anbefales ofte av verdens ledende internasjonale livsstils-, design- og
reisemagasiner.

For mer informasjon om Villa Brown Jerusalem og Brown Hotels, kan du besøke www.brownhotels.com
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Den Israelske Turistkontor har som oppgave å markedsføre Israel som destinasjon i Norden og å formidle turistinformasjon til allmennheten i disse
landene. Den Israelske statens Turistbyrå arbeider direkte under turistministeriet i Israel. Sammenlagt finnes 18 turistbyråer rundt om i verden som arbeider
med å fremme turismen til Israel.

Opplev det unike Israel – Besøk Tel Aviv, Party- og Beachbyen ved Middelhavet som aldri sover – Streif rundt i fascinerende Jerusalem med sine tre
verdensreligioner – Flyt på det helsebringende Dødehavet – Svøm med delfiner og snorkle i Rødehavets korallrev ved Eilat – Gå i Jesus fotspor i det Hellige
landet – Vandre i Galilea med sin utrolige natur.

Les mer på www.goisrael.com    


