כשאתם יוצאים לחופשה,
כדאי לנסות את המלונות
המפורסמים

פחות.

לפעמים אלו
שמשתדלים

המקומות

יהיו

יותר

אינדיגו

יהלים

הםיכוליםלהיותמלונות

rn

חרשים

משופצים

ממש ,או

*^* ומורחבים או רק כאלה
שעברו שינוי הגדרה,ואפילו כאלה
שכבר קיימים זמן

מה על

המפה ואנחנו

עליהם ,ולא
פשוט נוטים לדלג
לפעמים כראי לנסות בחופשה את
המלונות המפורסמים פחות ,אלו שלא
בצדק.

נמצאים ברצועות

הצפופות

ובמקומות

המקובלים.לפעמים אלו יהיו

המקומות

שמשתדלים יותר.

חיפה:

גארדן

חדש

ממש ,בלב

מלון

מטולה :מלון

ההייטק

של

חיפה ,במרכז הקונגרסים .קרוב לחוף
דרו עתיר המסעדות ולתחנת הרכבת
חוףהכרמל.במלון  29חדרים ,חררי גינה
וחדרים עם מרפסת .החללים הציבוריים
גדולים ומרשימים ,כולל גינת קקטוסים
הלובי .נוף הים נשקף כמעט מכל
במרכז
מקום .יש אינטרנט חופשי
בלובי ,עמדות
עבורה ,ספרייה ,מםערה־קפה (ביסטרו

 29הפועלת כל
מחירים :לרגל

מטיילים

הוטל
קריית

ירושלים :מלון

ער

ביוני

היום ,סאונה ,םפא.
הפתיחה מחירי

הרצה

מ־  740שקל לחדר באמצע

מטיילים.
מלון חרש ברשתמלונות
אמנם נשמר כאן הקונספט של הרשתwww.gardenhotel.co.il,
לטיולים,
לפיומלון הוא נקודת יציאה
אינדיגו
רמת גן:
אבל כאן מדוברבמלון חרש ,מעוצב
המלון הראשון בישראל של אינדיגו
ומשורת ביחסלחבריו לרשת בקיבוצים
ואיילון.המלון שופץ
גשרהזיו ,מלכיה
(השייך לרשתהבינלאומית IHG
במתחם בורסתהיהלומים ברמת־
$TS1$ברמתגן$TS1$.
נפתח
על בסיםהמלון הוותיק ״מבריא״ ,ויש
משפחתיים ודירות
בו  27חדריםזוגיים,
$DN2$ברמתגן$DN2$.המלון פונה לאנשי עסקיםולחובבי
גן.
בילוי בעירהגדולה ומצטרףלמלונות
סטודיו .עקרון האירוח הוא תמיכה
לונדון,ניו־יורק,ברלין
בברצלונה,
במטיילים וסגנון ״בד אנר ברקפםט״.
ועוד.למלון עיצוב אורבני ,כולל חיפויי
במקום תקבלוייעוץ ,הדרכה ומידע על
לבנים בסגנוןניו־יורקי .יש בו  91חדרים
טיולים
רגליים,טיולי אופנייםועוד.
לזוגות וגם סוויטות עם מרפסות ובהן
מחירים 700 :שקל ללילהלזוג(בפסח),
ג׳קוזי פרטי.במלון מסערת ביסטרו
תוספת  130שקללילד .המחיר בכל
(״בלקםטון״ של השף קוביעבר) ,םפא,
שבוע החגוכולל ארוחת בוקר.
חרר כושר ,ספרייה ,בריכהבעלת קיר
www.travelhotels.co.il
שקוף על הגג,ולידה בר וטאפאם בר,
השבוע .ער 850

נצרת עילית:
פלאזה נצרתעילית

פלאזה

אינטרנט חופשי.
004,1
מחירים:

מציע חוויה

שונה ועכשווית

כושר,

המלון היפהפה יהודה בשכונת מלחה
היה בעבר אכסניית האורחים של ארגון
בירושלים .הוא נמכר
הרסה
העולמי
שהפכה אותו
למשפחה יהודית מקנדה,
למלון יפה ,חרשומעודכן.המלון קרוב
ולאצטדיון טרי,וחולק גדר
לקניון מלחה
משותפת עם גן החיות התנ״כי .יש בו

 129חדרים ,חלקם עם

מרפסות ויציאה

חררי

חדריםבעלי

נגישות

מלאהלנכים
המשפחה יש

וסוויטה יוקרתית .בחדרי

אפשרותלזוג פלוס שניים פלוס
ויש גם

חדרים

תינוק

מקושרים.

עיצובהמלון מפתיע :מתגי מגע

עדכניים להדלקת
פסלי אריות

תאורה בחדרים,

כמזרקה בגינה,

יפה

בשטחים הציבוריים,

בכספת

שיאפשרלטעון

האלקטרוניים

בזמן

שהם

תאורה

שקע חשמלי
את

המכשירים

שוהים בתוכה.

האינטרנט חינם ,יש חרר כושר ,בריכה

חציאולימפית

המחוממת גם בקיץ,

בריכת פעוטות,שביליטיול
למעיינות
בסביבה,

הצעותלטיולי

ופיקניקים ביער והסדרי

טרקטורונים
רכישת

כרטיסיםלגן החיות השכן.במלון
בית קפה שהגימיק שלו הוא
רפאים המנגן מעצמו .שףהמלון הוא
מרשת קראון
גילי בן משה ,לשעבר
פיוז׳ן בין
פלאזה ,וסגנון המטבח הוא
אוכלירושלמי שורשי ומטבח מודרני.
וככה תמצאו בצהריים כוסיות לבנה
שומשום ככפית ,פטוש,
ובהןבייגל

קומת

פסנתר

בריכה ובריכת פעוטות ,סאונה,

יוצאיםטיולים
לנצרתולאתריה,

מודרכים

החמאם,

שבת

ללא תשלום

כמו כנסיית

הבשורה,

הסראייהועור.

מחירים :החל מ־  750שקל ללילהלזוג
לחצי פנסיון .פלוסילד :החל מ־ 935
שקל .בסופ״ש תוספת של  100שקל.
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www.plaza-nazarethilit.co.il
גארדן
צילומים :גילי

סופר,

אסף פינציוק,

איתי סיקולצקי,

שגיא

מורן

הוטל

בסוף השבוע.

תוספתלילד:

165

950

שקל

באמצע השבוע ו־  240שקל בסופ״ש.

www.byh.co.il
יהלים

וגילי
כבר שנתיים שבני הזוגגלי
ומשרתים אתמלון הבוטיק
משפצים
יהלים בערר ,וכעת הוא מוצעכמלון
בוטיק למשפחות ,בקו הראשוןלמדבר,
כולל סוויטות חדשותלגמרי על הגג,
וג׳קוזי .חלק
מרפסת ענקית ,נוף
ובהן
מחינו שלהמלון הוא שאין בו שני
חדרים זהים .החדרים שוניםבגורלם,
בעיצובם וגם במחיריהם.ביהלים
המורחב  12יחידות אירוח,ובגלל מבנה
תחושת פרטיות
המרות יש
המלון
ונוף מדבר נהדר בכל מקום .גם ארוחת
סופר

הבוקר היא

הרבה יותר

מסטנדרטית:

לחמים
סלטים וריבות תוצרת בית וקפה לא
מלון״ .האירוח נדיב ואישי,
״כמו של בתי
והמלון נבחר כבר שנתיים ברציפות
לרשימתהמומלצים של
Tripadvisor
שקל ללילה
007,1
מחירים 850 :עד
לזוג ,כולל ארוחת בוקר.
(לפי סוג החדר)
 140ער  180שקל תוספתלילד.
טריים ,גבינות צאן אזוריות,

חדר

ספא ושתי מסערות .מרי

מחירים :מ־ 660

וארוחת בוקר באמצע השבוע

ערד:

במרחק

משפחה .עודבמלון:

אירופאית .יפהוטעים.

שקללזוגללילה

לגינה ,חלקם חררי בוטיק ,ארבעה

מהעיר העתיקה 184 .חדרים,

מספרה,

השוק,

000,2
ער

שקלללילה.

יותרממלונות נצרתwww.telaviv.hotelindigo.com

המוכרים ,אם כי הוא עדיין

הליכה
כולל

לזוג.
שקל בסופ״ש,

יהודה

פלאפל מוארך ,קובה
ירושלמי .כמו שאומר השף :אוכל
עיראקי ,פרסי,ירושלמי בפרזנטציה

חמוסטה ומעורב
כורדי,

www.yehelim.com

