
MITZPE RAMONISSA SIJAITSEVA BERESHEET HOTEL ON
VOITTANUT TRAVELAGENTCENTRALIN KILPAILUSSA
MAAILMAN COOLEIMMAN HOTELLI UIMA-ALTAAN TITTELIN

Beresheet Hotel Mitzpe Ramonissa, Etelä-Israelin Negevin autiomaassa, josta
on näkymät Ramon-kraatterille, palkittiin hiljattain TravelAgentCentral.comin
"Maailman coolein hotellin uima-allas" tittelillä. TravelAgentCentral on yksi
matkatoimistojen suosituimmista matkailuverkkosivustoista, joilta he etsivät
uutisia risteilyistä, kohteista, hotelleista, lentoyhtiöistä ja retkistä.
 

 

TravelAgentCentralissa kirjoittaa Beresheet hotellista seuraavasti: "Israelissa lomailijoille on tarjolla useita
tyylikkäitä allasvaihtoehtoja oleskellessaan tyylikkäässä Beresheet Hotellissa.  Beresheet sijaitsee korkealla
kalliolla, josta on näkymät maailman suurimmalle eroosio kraatterille, Ramon Craterille. Negevin
autiomaassa sijaitsevassa lomakeskuksessa on 39 sviittiä, joissa on omat uima-altaat, infinity-ulkoallas sekä
sisäuima-allas. Sisäuima-allas on lämmitetty ja veden alla soi rentouttava musiikki, kun taas ulkouima-allas
sijaitsee kallion reunalla. Kummaltakin altaalta on näköala aavikon luonnonsuojelualueelle. Asiakkaat voivat
varata huoneita tai deluxe-huviloita omilla pulahdusaltailla, joista on näkymät aavikolle tai kraatterille."  
 

Asiakkaat voivat nauttia esimerkiksi kasvisruoka-, kala- tai gourmet-liha-aterioista, cocktaileista, kuumista ja
kylmistä juomista sekä alkoholijuomista niin altaalla Rosemary ravintolassa kuin lomakeskuksen
aulabaarissakin.
 

Beresheet-hotellin alue on kooltaan noin 5 hehtaaria ja koostuu 101 yksi- tai kaksikerroksisesta
yksityishuvilasta, jotka sijaitsevat eri puolilla aluetta vaihtelevilla etäisyyksillä toisistaan.

 



Lisätietoa hotellista: www.isrotelexclusivecollection.com/beresheet
 

Koko artikkeli: https://www.travelagentcentral.com/hotels/cool-pool-world-contest
 

Erityispyynnöt on tehtävä etukäteen ottamalla yhteyttä varauksia hoitavaan tiimiin osoitteeseen
incomingagent@isrotel.co.il. Matkatoimistojen on hyvä tietää, että hotelli ei tarjoa aktiviteetteja uima-
altaalla. Ylellisessä Carmel Forest Spa:ssa on kuitenkin tarjolla hoitohuoneita, sauna, poreallas,
rentoutumisalueita, turkkilainen Hammam (höyrysauna) ja yli 70 erilaista kehon- ja kauneuden hoitoa.
 

Valokuvat: https://www.dropbox.com/sh/hh1lh7xfqqtlpv5/AABCbtDHDSsdkoXdHYlf7Kp2a?dl=0  
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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 

 

 


