
Newly opened VILLA BROWN JERUSALEM boutiquehotelli -
Listed by New York Times
 

Villa Brown Jerusalem, uusin tulokas Brown Hotels -konserniin, on 24 huoneen boutiquehotelli,
joka avattiin vuonna 2017. Hotelli sijaitsee viiden minuutin kävelymatkan päässä Jerusalemin
vanhastakaupungista ja kaupungin vilkkaassa keskustassa, jossa on trendikkäitä kahviloita,
huippuluokan museoita ja taidegallerioita, ravintoloita ja baareja sekä maineikas Mahane
Yehuda -ruokatori. Hotellin naapurissa on kaupungin upea Migrash Harusim -kaupunginosa
sekä uusi Bezalelin design- ja taideakatemia, ja hotellin yläkerroksesta avautuu näkymä
Etiopian ortodoksiselle kirkolle.
 

 

Jo ennen Villa Brown Jerusalemin virallisia avajaisia on New York Times on listannut sen yhdeksi kuudesta merkittävästä
hotellista, josta voi tänä talvena varata majoituksen. “Israelilainen boutiquehotellibrändi Brown Hotels tuo modernin säväyksen
Jerusalemin ikivanhaan kaupunkiin tällä 24 huoneen hotellilla, joka on rakennettu pittoreskiin kaupungin sydämessä sijaitsevaan
1800-luvun huvilaan. Brown on raikas lisä kaupungin hotellitarjontaan... tämä lupaa hyvää.”

 

Villa Brown Jerusalem sijaitsee aiemmin yksityiskäytössä olleessa 1800-luvun villassa, jonka omistaa eräs juutalainen lääkäri ja Jerusalemin
historiallisen Rothschild-sairaalan johtaja. Rakennuksen alkuperäiset kiviseinät ovat peräisin yli 100 vuoden takaa, ja ne ovat kunnianosoitus
sille ajattomalle arkkitehtuurille, josta Jerusalem tunnetaan. 

 

Hotellin esteettinen ilme on monikerroksinen tulkinta Jerusalemin sosiaalisesta ja kulttuurisesta itä-kohtaa-lännen-huippukaudesta brittiläisen
mandaatin kaudelta. Siinä yhdistyvät uusklassinen, ottomaani- ja eklektinen design moderniin sisustussuunnitteluun, mitä ilmentävät samettiset
punaisen, smaragdin ja malvan sävyt, jotka koristavat yleisiä ja yksityisiä tiloja kautta koko rakennuksen.

 

Villa Brown Jerusalemin aula, ulkotilat, ravintolat, maanalainen baari, makuuhuoneet ja sviitit sekä spa on sisustettu syvin ja lämpimin sävyin,
pehmein tekstiilein sekä hienoilla vintage-esineillä, jotka ilmentävät Brown-hotellien estetiikkaa ja tuovat samalla mieleen Jerusalemin 1800-
luvun zeitgeistin. Hienostunut rakennus on käynyt läpi jerusalemilaisten arkkitehtien suunnitteleman täydellisen remontin ja saanut kaksi
lisäkerrosta, ja nyt se herää uuteen kukoistukseen Villa Brown Jerusalemina. 

 

Villa Brown Jerusalemin palveluita ovat:

Garden Bistro-Café, jossa on saatavilla klassisia paikallisia ruokalajeja kansainvälisesti tulkittuina.



Päivittäinen aamiainen ja brunssi upealla avoverannalla.

Joka iltapäivä kello viiden tee rakennuksen vehreässä puutarhassa.

Maanalainen ”luolabaari”, joka on rakennettu yksityisasunnon entiseen vesisäiliöön.

Kattokerroksen spa ja ulkoilmaporeallas. 

Kattokerroksen terassi ja oleskelutila, josta on näkymät kaupungin ylle.

Tyylikkäät ja hyvin varustellut kokoustilat. 

Brown-hotellien tunnusomainen aulakirjasto, jossa on valikoitu kokoelma design- ja lifestyle-julkaisuja useilla eri kielillä.

 



 

Villa Brown Jerusalem kuuluu Brown Hotels -ketjuun. Tämä kansainvälinen boutiquehotellibrändi on perustettu Tel Avivissa, missä sijaitsevat
ketjun sisarhotellit, maailmankuulu Brown TLV, Brown Beach House, Poli House. Brown Hotelsin konseptiin kuuluvat olennaisesti hyvä palvelu,
design, innovaatio, tyyli ja autenttisuus. Brown Hotels on maailman johtavien kansainvälisten lifestyle-, design- ja matkailulehtien suosittelema.

Saat lisätietoa Villa Brown Jerusalemista sekä Brown Hotels -ketjusta verkkosivulta www.brownhotels.com
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Israelin Valtion Matkailutoimiston tehtävänä on markkinoida Israelia matkakohteena Pohjoismaissa ja maissa sekä välittää matkailua
koskevia tietoja näiden maiden suurelle yleisölle. Israelin valtion matkailutoimisto toimii suoraan Israelin matkailuministeriön alaisuudessa.
Israelin suuntautuvan matkailun edistämisessä toimii kaikkiaan 18 matkailutoimistoa ympäri maailmaa.

 

Koe Israelin ainutlaatuisuus – Käy Tel Avivissa, juhla- ja rantalomakaupungissa Välimeren rannalla. Se ei nuku koskaan – Patikoi ympäri
kiehtovaa Jerusalemia, jossa harjoitetaan kolmea maailmanuskontoa – Kellu terveellisessä Kuolleessameressä – Ui delfiinien kanssa ja
snorklaa Punaisessa meressä Eilatin koralliriutoilla – Seuraa Jeesuksen jalanjälkiä Pyhässä maassa – Vaella Galilean ainutlaatuisessa
luonnossa.

 

Lisätietoja: www.goisrael.com 

 

 


