
Six Senses Shaharut i Israel har äntligen
öppnat

- erbjuder avskildhet och traditionell gästfrihet i en andlig
ökenmiljö

 

De bästa sakerna kommer till dem som väntar och väntar. Six Senses Shaharut ligger i den månliknande
Arava-dalen i södra Negev-öknen och kommer att fira sin efterlängtade ankomst. Med alla de sista
detaljerna på plats, är resorten redan populär bland nationella gäster och ser fram emot att välkomna
internationella resenärer så snart gränsrestriktioner tillåter.

Med sin avskilda miljö har Six Senses Shaharut den uppenbara fördelen med fullständig integritet. Det
syftar till att bringa gästerna i balans med naturen och dess element så att de kan luta sig tillbaka och
njuta av traditionell ökengästfrihet och rik nabataisk historia levererad med kompromisslös
miljömedveten omsorg och uppmärksamhet.

En av de största tillgångarna är det rikliga utrymmet, viktigt för att uppfylla dagens högsta säkerhets-
och gästkrav. Det finns endast 60 sviter och villor utspridda över det vidsträckta ökenlandskapet
tillsammans med ett signaturspa som erbjuder gästerna en välbehövlig plats för vila.

Den hisnande naturskönheten och det verkligt autentiska ökenäventyret kommer att tillfredsställa årets
uppbyggda vandringslust så snart gränsrestriktionerna minskar. Från uppslukande Kibbutz-upplevelser
till stjärnskådning, kamelturer genom den lysande Negev-öknen eller flytande i Döda havet, målet är att



hålla er berikade och avkopplade.

 

Ankomsten är en del av resan

Det mest imponerande sättet att komma fram är att köra till resorten genom ett tidlöst landskap
genomsyrat av historia. Denna korta men unika expedition genom hjärtat av Arava-dalen visar den
otroliga mångfalden i Israels landskap och en av de mest geologiskt dramatiska platserna på jorden.
Resan från Tel Aviv eller Jerusalem tar cirka tre och en halv timme, eller tre timmar från Petra i
grannlandet Jordanien.

Alternativt kan gästerna välja en privat helikoptertransfer från Tel Aviv, eller en 45-minuters biltransfer
via den nya Ramon International Airport (ETM) nära Eilat, som också direkt betjänar viktiga europeiska
marknader.

En Six Senses GEM (Guest Experience Maker) kommer att möta upp gästerna vid ankomsten och förbli
till hands under hela vistelsen för att dela insikter om regionen och det lokala livet.

 

Platsen för nyp-mig, en gång i livet stunder

På plats visar Earth Lab resortens inställning till hållbarhet och cirkulär ekonomi, kamelstall,
överraskande frodiga trädgårdar och utomhus amfiteater. Six Senses Spa erbjuder behandlingsrum, olika
hälsoprogram, Alchemy Bar för blandning av botanik och besökande specialister som specialiserat sig på
kinesisk medicin, osteopati, energiläkning och mer. Det finns också två pooler inklusive en infinitypool
med sötvatten med utsikt över öknen och en bar som serverar uppfriskande juicer.

Medan det finns all anledning att stanna inom enklaven under hela vistelsen, presenterar öknen en
mängd unika aktiviteter från kamelvandringar och camping över natten till extremsport, e-
mountainbiketurer, vandring, jeeputflykter och sabbatsmiddag i ett närliggande samhälle. Det finns
också möjligheter att utforska längre bort, till Döda havet och Masada och till Petra i Jordanien.

 

Mat, utsökta mat

Att hålla sig aktiv i Israel rekommenderas starkt eftersom landets uppfinningsrikedom, medelhavsklimat
och varierande landskap ger färsk mat som är så munvattnande att endast det är värt resan. Mycket lite
behöver importeras och det mesta kommer direkt från trädgården till bordet. Anläggningens kök är
inspirerade av Eat With Six Senses-filosofin om läckra och näringsrika menyer så att gästerna kan fylla
sina tallrikar utan begränsningar.

Från färsk medelhavsfisk, rostad rödbeta, mandel, rå tahini, Samar dadelhonung och olivolja till
tabunrökta lammben, freekeh och trädgårdskål, varje måltid är en fest, oavsett om den serveras på
huvudrestaurangen Midian, Edom View mezze och tapasplats, Jamillah -lounge eller grillen vid poolen.
Gästerna kan också välja en privat kock för middagar i villan eller ge sig ut för att njuta av en
ökenpicknick i beduinstil av kocken Amir Kalfon, ihop med regionens bästa viner och kanske få en glimt
av en nubisk stenbock.

 

Smälta in eller sticka ut

Den moderna nytolkningen av nomadstrukturer är mycket minnesvärd och lämnar ett långvarigt intryck.
Det påminner om det nabataiska samhället som ockuperade området för över 2000 år sedan och
introducerar arkitektur som smälter ihop sömlöst med ökenmiljön.

Inredningen hämtar inspiration från mönster och texturer som kantar den gamla Incense Route, som
sträckte sig från Medelhavet över Levanten till Indien och bortom. Inuti har möbler och tillbehör hämtats



från lokala hantverkare för att komplettera de unika vittrade klippformationerna och använda natursten,
trä och koppar. Innerdörrarna är specialtillverkade av återvunnen teak, som räddades från sjunkna båtar,
hus och gångbroar. Över 200 år gammal har varje bit sin egen hemlighet att berätta.

***

”Six Senses Shaharut markerar en ny milstolpe för varumärket när det går in i en annan magisk
destination. Efter månader av förväntan under dessa oöverträffade tider är jag mycket upphetsad över
denna nya öppning. Det för samman Six Senses-etos med hållbarhet, lokal känslighet och välbefinnande
tillsammans med vår unika ökenkultur och traditioner, säger General Manager Thomas Fehlbier.
"Med ett passionerat team arbetar vi med att skapa gästupplevelser som är utöver det vanliga i en miljö
av bibliska proportioner."

***





Erika Samuelsson
PR Manager

Israel Government Tourist Office (IGTO) for t he Nordic Countries

T+46-8-213386,  M+46723113386

Box 5367,  10249 Stockholm, Sweden

pr-se@goisrael.gov.il

www.goisrael.com

mailto:pr-se@goisrael.gov.il
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fuclicks.inforumail.com%2F7a4jxt4c92u3-8598706873-4ea1ac83166eb868950d4fc36e0e333a-5ajamld3a5l000000hs44sph.htm&data=04%7C01%7Cinfo-se%40goisrael.gov.il%7Cb277dce3fa24409da8cc08d96957de47%7Ce5a1a45ba59f44db8fa1d979ba86371b%7C1%7C0%7C637656648389477331%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=CEbtURgmadakgIEr4HmJPYiv6sJeSW0x8NXOeGQ3G8Q%3D&reserved=0


About the Israel Government Tourism Office
The Israel Government Tourist Office (IGTO), founded in 1964, is Israel's national tourism office. Tourism in Israel has steadily
grown, with 2019 seeing a record 4.5 million + inbound tourists.

Israel is home to a number of UNESCO World Heritage sites, including the Old City of Jerusalem, Acre and Masada. For more
details on accommodation, things to do and transportation in Israel, please visit: goisrael.com

IGTO  promotes Israel  as  a  destination  in  the  Nordic countries  and  provides tourist  information  to  the  public  in  these
countries. Israel Government Tourist Office is working directly under the Ministry of Tourism in Israel. All together there are 18
tourist offices around the world promoting Israel as a tourist destination.Experience the unique Israel - Visit Tel Aviv, the
Party- and Beach city that never sleeps - Stroll around the fascinating Jerusalem with its three world Religions - Float on the
healthy Dead Sea - Swim with Dolphins and snorkel in the Red Sea´s coral Reef in Eilat - Follow the steps of Jesus in the Holy
land - Hike in the Galilee with its Incredible scenery. 

Den Israelske Stats Turistbureau - Denmark
Israeliska Statens Turistbyrå - Sweden 
Israelin Valtion Matkailutoimiston - Finland
Den Israelske Turistkontor - Norway
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