
Hoteloplevelser ud over det sædvanlige i Tel Aviv 
Tel Aviv er byen, der aldrig sover, og som har et udbud af forlystelser, der får andre byer til at blegne. Når tiden så alligevel er
inde til at sove – så benyt lejligheden til at tjekke ind på et af Tel Avivs mange specielle hoteller, der med deres anderledes
design, indretning og historie lader rejseoplevelsen fortsætte helt ind på hotelværelset. Nedenfor følger en samling af de mest
hippe hoteloplevelser i Tel Aviv.

Diaghilev Live Art Suites Hotel

Hotellet blev grundlagt af Sergei Diaghilev, som også grundlagde Den russiske ballet, og hotellet bærer præg af sin grundlægger i alle kroge
og hjørner. Med sin eklektiske stil, varierende kunstudstillinger og flere forskellige kulturelle events byder Diaghilev på en helt enestående
hoteloplevelse. Hotellet ligger i The White City i hjertet af Tel Aviv, og hvert rum er unikt indrettet med specialdesignede møbler, kunst og
indretningsdetaljer. 

Adresse: Maze St 56, Tel Aviv-Jaffa

Poli House Hotel

Hotellet er designet af stjernearkitekten Karim Rashid og ligger ved det historiske torv Magen David Square mellem Carmel Market, Nahalat
Binyamins håndværksmarked og Allenby. Poli House Hotel er et af Tel Avivs mest hypede boutiquehoteller, hvor moderne bekvemmeligheder
blandes med lunefuldhed i et af byens mest cool Bauhaus-huse. Tag op til øverste etage, og nyd deres tagbar med en udsigt, du sent
glemmer.

Adresse: Nahalat Binyamin St 1, Tel Aviv-Jaffa



Rothschild Hotel

Rothschild Hotel er en af Tel Avivs mest fotograferede bygninger takket være dens opsigtsvækkende æstetik fra århundredeskiftet. Som et
kunstværk i sig selv tårner huset sig op på Rotschild Blvd, og indvendigt byder det på en endnu større oplevelse. Med inspiration fra sin
navnefælle baron Edmond de Rotschild er hotellet blevet udsmykket i en blanding af kolonial og eklektisk stil. Dørene i dette historiske hotel er
udsmykket med malerier af israelske kunstnere, og i lobbyen har man indrettet en eventyrlig bistro.

Adresse: Rothschild Blvd 96, Tel Aviv-Jaffa



Margosa Hotel

I en af verdens ældste havne, Jaffa, som i dag er har udviklet sig til et hipstermekka, ligger Margosa Hotel. En kort gåtur fra de pulserende
kvarterer og vintagemarkedet finder man denne oase med et design, der er inspireret af lokale arabiske influenser med værelser, som er
graciøse og elegante. Hvis du vil opleve Jaffa tæt på og på den bedst mulige måde, er dette et hotel for dig.

Adresse: 1 Avraham Even Shoshan St. , Tel Aviv-Jaffa 



B Berdichevsky Hotel

B Berdichevsky Hotel kan bryste sig af at have en af Tel Avivs bedste cocktailbarer. Et par minutters gang fra HaBima Square i hjertet af The
White City finder du dette hotel, der henvender sig til ”Lifestyle-gæsten”. Dette charmerende hotel har et bredt udbud af service og
bekvemmeligheder, men det har bevaret det lille boutiquehotels intimitet. 

Hotellets bar, The Bellboy, er i sig selv et besøg værd med sin elegante og afslappede atmosfære.

Adresse: 14 Berdichevsky Street, Tel Aviv



Shenkin Hotel

Et stenkast fra Carmel Market og de mest trendy shoppinggader i området Shenkin ligger et af de mest lokalt forankrede boutiquehoteller,
Shenkin Hotel. Hvis du vil opleve Tel Avivs bedst bevarede og hemmelige guldkorn, er det her, du skal bo. Hotellet er indrettet med
designmøbler og med sin egen tagbar, restaurant og Tel Avivs pulserende forlystelsesliv lige om hjørnet behøver du ikke transportere dig
lange strækninger for at opleve det bedste af hippe Tel Aviv.

Adresse:  21 Brenner street, Tel Aviv

Florentin House

Florentin House er som en hybrid mellem et luksuriøst vandrerhjem og et boutiquehotel, og det ligger i det cool område Florentin. I stueetagen
ligger der en fantastisk asiatisk restaurant og ved siden af et galleri. Florentin House er perfekt til den, der vil opleve nærområdet, og
topsuiten tilbyder noget ud over det sædvanlige, hvilket andre boutiquehoteller har svært ved at overgå.



Adresse: 6 Florentin street, Tel Aviv

Lily & Bloom Boutique Hotel

I midten af Tel Aviv centrum ligger dette boutiquehotel, der udstråler Bauhaus-elegance og 30’er-vibes i alle kroge og hjørner. I de 37 værelser
har man bevaret Bauhaus-designet, og indretningen minder om det gamle Tel Aviv med gamle popkultur-plakater på væggene og
indretningsdetaljer med nostalgiske referencer fra tidligere årtier.

Adresse: 48 Lilienblum street, Tel Aviv

Vera

Hotellet, der er beliggende i hjertet af det pulserende Tel Aviv, er fuldstændigt besat af lokalt kunsthåndværk. Overalt på hotellet er der
håndværksprodukter fra Tel Aviv-området, alt fra sæben og duftene på værelset til møblerne, som hotellet er møbleret med, og drinksene, som
bartenderen mikser i baren – alt er fremstillet lokalt af håndværkere og avlere i nærheden af Tel Aviv. Hotellet er endvidere fri for plastik og
praler med at være det mest bæredygtighedsbevidste hotel i Israel.

Adresse: 27 Lilienblum street, Tel Aviv



Brown’s Beach House

Lige ved standen ligger dette boutiquehotel, som tilbyder store solterrasser i forbindelse med næsten alle sine værelser, og nogle har endda
privat jacuzzi. Med en indretning og møblering ud over det sædvanlige, en livlig bar og restaurant i stueetagen og stranden et stenkast væk
tilbyder dette hotel en næsten komplet Tel Aviv-oplevelse inden for sine egne vægge. Når tiden er inde til at udforske de andre bydele i Tel
Aviv, låner man en af hotellets cykler for at komme rundt.

Adresse: 64 HaYarkon Street, Tel Aviv
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Den Israelske Stats Turistbureau har til opgave at markedsføre Israel som destination i Norden og Baltikum samt at formidle
turistinformationer til offentligheden i disse lande. Den Israelske Stats Turistbureau arbejder direkte under turistministeriet i Israel.
Sammenlagt findes der 18 turistbureauer rundt om i verden, som arbejder med at fremme turismen i Israel.

Oplev det unikke Israel – Besøg Tel Aviv, party– og badebyen ved Middelhavet, som aldrig sover – Spadsér rundt i
fascinerende Jerusalem med dens tre verdensreligioner – Flyd i det sunde Døde Hav – Svøm med delfiner og snorkle i Det Røde
Havs koralrev ved Eilat – Gå i Jesus fodspor i Det Hellige Land – Vandre i Galilæa med områdets forbløffende natur.

Læs mere på www.goisrael.dk 


