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------ In October Norwegian starts to fly direkt från Oslo to Tel
Aviv!  ------
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NYTT BOUTIQUE-HOTELL, THE VERA, ÅPNER I TEL AVIV

The Vera er et nytt, urbant boutique-hotell som er planlagt å åpne vinteren 2018 i hjertet av Tel Aviv, rett ved
den kjente Bauhaus Rothschild-bulevarden. The Vera har 39 rom i 4 kategorier: classic, deluxe, superior
og garden, i tillegg til en bar, et spa, et behandlingsrom og to store og åpne fellesterrasser på taket.

The Vera har en særegen, lokal stil som man finner igjen i forskjellige aspekter ved hotellet, og man har
lagt stor vekt på samarbeid med lokale designere og bedrifter i fasilitetene, tjenestene og innredningen.
Man får adgang til et spabehandlingsrom, en bar som serverer vidunderlige cocktailer og litt å bite i,
fellesområder på taket der yogatimer og fester arrangeres, og skreddersydde concierge-tjenester som
tilbys gjestene av lokale eksperter, noe som sikrer en opplevelse av høy kvalitet, men som fremdeles
preges av den autentiske gjestfriheten i Tel Aviv.



Alle toalettartikler som man finner på rommene og i spafasilitetene består av 100 % økologiske produkter
og oljer som er laget av det familieeide boutique-kosmetikkmerket Arugot. The Vera har valgt en litt
utradisjonell tilnærming til concierge-tjenester med sitt samarbeid med det lokale livsstilsmagasinet
Telavivian. Det har brakt den telavivske tidsånden til The Vera Magazine, som tilbyr «hemmelige» tips til
gjester som ønsker å oppleve byen slik som lokalbefolkningen. I hotellobbyen finner man en automat der
man kan kjøpe cocktailer som er eksklusivt laget av lokale miksologer som også betjener baren på The
Vera, der det tilbys en herlig meny av drinker og litt å bite i. På hotellet finner man også spesiallagde
møbler som er utformet av den Tel Aviv-baserte møbeldesigneren Tomer Nachshon og unike lysarmaturer
designet av Ohad Benit.

The Vera er det første hotellet til den israelske entreprenøren Danny Tamari, som har en visjon om å skape
en særegen lokal antologi gjennom et sterkt fokus på samarbeid med lokale designere og bedrifter, og
dette gjenspeiles i hotellets fasiliteter, tjenester og innredning, som alle holder en høy standard.

Over hele Tel Aviv har man tatt i bruk gamle industrilokaler og kontorbygninger og gitt dem nytt liv som
trendy barer og restauranter. Interiøret på The Vera er designet av Yaron Tal Studio, og man har valgt å
beholde den grove stilen til dette kontorbygget fra 1950-tallet, med sine upussede gulv og vegger,
samtidig som man har lagt til materialer og strukturer av høy kvalitet samt en overflod av planter, både
innendørs og utendørs. Slik oppnår man en autentisk, gjestfri atmosfære for de moderne, verdensvante
reisende.

 For mer informasjon:  theverahotel.com

 

THE SETAI – SEA OF GALILEE bygger 47 nye frittstående villaer ved
Genesaretsjøen

 

The Setai – Sea of Galilee er en av de to eiendommene som hotellkjeden The Setai Hotels har i Israel.
Der er man i ferd med å bygge 47 nye frittstående «Kinneret-villaer», hver med en privat hage og et
endeløst basseng, og dermed vil hotellet i august 2018 bestå av totalt 157 villaer og suiter. The Setai –
Sea of Galilee åpnet offisielt i juni 2017 og er en idyllisk sparesort som ligger på østbredden av den
historiske Genesaretsjøen (Kinneret), som vender ut mot det grønne landskapet i det nordlige Israel.



Hotellet har satt en ny standard for luksusovernattinger i regionen, og er et kjærkomment tillegg til det raskt
voksende tilbudet av overnattinger der.

Hvert av hotellets nær 50 m² store «Kinneret»-villaer har et privat endeløst basseng eller en badestamp,
mens Standardsuiter tilbyr en vidunderlig utsikt mot hotellets frodige hager, og har alle bekvemmeligheter
du måtte trenge i rommene. The Setai – Sea of Galilee er en frodig oase omgitt av arkeologiske ruiner og
idylliske naturreservater, og ligger midt i det vestre Galilea, i nærheten av praktfull natur og kulinariske og
kulturelle perler, og små lokale vingårder spredt utover Israels Norddistrikt, i et landskap som ikke er ulikt
vindistriktet Napa Valley i California.

The Setai – Sea of Galilee huser Israels største og mest moderne spaanlegg, og tilbyr et bredt utvalg av
foryngelsesbehandlinger, et tyrkisk bad og en egen tørrsauna for menn og kvinner. The Setai – Sea of
Galilees fine dining-restaurant serverer kjente retter med en israelsk vri, laget fra kortreiste råvarer.
Fasilitetene på The Setai – Sea of Galilee inkluderer: Oppvarmet innendørs svømmebasseng, restaurant
og bar, lobbybar, matservering på rommet hele døgnet, egne møteområder, muligheter til å holde banketter
og arrangementer, spa og treningsrom, skjønnhetspleie, concierge-tjenester hele døgnet, gratis leie av
sykkel for å utforske eiendommen og nærområdene.

 

THE LINK HOTEL AND HUB  slutter seg til hotellkjeden Dan Hotels i Tel Aviv
som en ung og frisk gjesteopplevelse til en rimelig pris, og åpner for

bestillinger i juli 2018

The LINK Hotel & Hub ligger strategisk til på Kong Saul-bulevarden og kombinerer bekvemmelighet,
teknologi og en avslappet atmosfære der gjestene kan treffes og bli kjent med hverandre. For at gjestene
skal komme seg enkelt og raskt til rommet sitt har LINK fjernet mange av prosedyrene som man finner på
tradisjonelle hoteller: Her er ingen kontantbetalinger, ingen resepsjon, ingen pikkoloer og ingen concierge.
Et serviceteam der ingen har faste roller eller oppgaver, står alltid klar til å hjelpe.

Hotellet tilbyr gjesterom i forskjellige størrelser og som har en 55-tommers smart-TV, noe som er mye
større enn på de fleste hoteller, i tillegg til luksussenger og -sengetøy, takdusj og belysning som kan
justeres etter ønsket stemning. Noe som særpreger hotellet, er hvordan den internasjonalt anerkjente
fotografen Daniel Siboni har satt sammen og stilt ut gatekunst fra Tel Aviv rundt om på hotellet.  Med
mobiltelefonen sin kan gjester laste ned den innovative og allsidige appen LinkApp, som gjør det mulig å



mobiltelefonen sin kan gjester laste ned den innovative og allsidige appen LinkApp, som gjør det mulig å
sjekke inn, sjekke ut og låse opp døren til hotellrommet. LinkApp fungerer som en telefon som man kan
ringe gratis med i hele Israel, og med den kan man også betjene funksjoner på hotellrommet, slik som på
TV-en og klimaanlegget, og man kan justere fargen og intensiteten på belysningen. LinkApp er også er
virtuell concierge som hjelper gjestene med å utforske alt som Tel Aviv har å by på: underholdning, mat,
shopping, natteliv, kultur og transport til flyplassen, Jerusalem og andre steder. 

Basert på konseptet om et delt arbeidsområde som man finner i byer rundt om i hele verden, er Hub-
etasjen et eget område der gjestene kan arbeide, treffes, spille, slappe av, spise, drikke og også være
alene i selskap med andre. Her finnes felles arbeidsbord, kjøkken og bar som holder åpent så lenge det
finnes gjester, flere private møterom i forskjellige størrelser, et biljardbord, og brettspill og videospill. Det
romslige trenings- og spaområdet på 150 m² har et fullt utstyrt Precor-treningsrom, personlige
fitnessinstruktører og private massasjebehandlingsrom. På vaskerommet finner man personlige
oppbevaringsskap, selvbetjente fasiliteter for klesvask og automater der man kjøpe artikler som ofte
etterspørres.

 

NOBU HOSPITALITY åpner hotell i Tel Aviv  
 

Nobu Hospitality har kunngjort at det 17. hotellet i kjedens raskt voksende portefølje skal ligge i Tel Aviv.
The Nobu Hotel Tel Aviv vil tiltrekke seg toneangivere og trendsettere, og legger konseptet om et
luksushotell rundt populære offentlige steder. Med Nobu-restauranten som sitt midtpunkt skal det nye
boutique-hotellet ligge på Rotschild-bulevarden 55 og Ahad Ha’am-gaten 66, i en av Tel Avivs opprinnelige
bydeler. Hotellet vil tilby 38 omhyggelig designede rom og en stor hage, treningssenter, svømmebasseng,
utendørsområder og en privat takterrasse som egner seg ideelt for tilstelninger.

Nobu Hospitality er inkludert i den eksklusive listen over de 25 mest innovative luksusmerkene av Robb
Report. Nobu ble grunnlagt av Nobu Matsuhisa, Robert De Niro og Meir Teper, og har hoteller i flere
hovedsteder rundt om i verden.  Nobu Hotels har fått bred anerkjennelse og er inkludert i flere lister, som
Up-and-Coming Hoteliers av Boutique Design, Hottest New Hotels av CNN Travel, Wallpaper Best Urban
Hotel, Top North America Hotel Opening av Luxury Travel Advisor og har mottatt Luxury Travel Advisors
Award of Excellence.  Det første Nobu-hotellet åpnet i 2013 som et boutique-hotell i Caesar’s Palace i Las
Vegas, Nobu Hotel City of Dreams i Manila åpnet i 2014, Nobu Hotel Miami Beach i 2016, Nobu Ryokan i
Malibu, Nobu Hotel Shoreditch i London, Nobu Hotel Ibiza Bay og Nobu Hotel Epiphany i Palo Alto åpnet i
2017, og Nobu Hotel Marbella åpnet i 2018. 
 

Bilder til nedlasting: https://drive.google.com/open?id=1R2r-
2L3huud_HQ2uk3e3v1snW5XHTUeX





 

 

Best Regards, 

 

Erika Samuelsson

PR manager

Israel Government Tourist Office (I.G.T.O)

The Nordic countries

T+46 8 213386, M+46 72 3113386
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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    


