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מסיבת שחרור
חופשה היא
הדרך הכי מוכרת
להשתחרר מלחצי
היום יום .נופש ,הוא
הפתרון להירגע
ממרוץ החיים,
להיטען מחדש
ולחזור מרוצים ובעלי
אנרגיה לשגרה.
לפניכם המלצות
לחופשה אמיתית

הרגשה טובה מקרינה על החיים .לרוב היציאה
ממסלול יומיומי קבוע לאזור נוחות אחר,
מטעינה מצברים ומעניקה כוחות להסתער
שוב על המשימות והאתגרים העומדים
בפנינו 2 .מלונות משודרגים כאלה לפנינו.

במרחק נגיעה מהים -
מלון חוף נחשולים בוטיק
על רצועת חוף קסומה ,המוקפת במפרצי ים טבעיים ולגונות
של מים צלולים ,למרגלות רכס הכרמל ומול נוף מרגיע ,נפתח
מלון חוף נחשולים בוטיק המציע  24סוויטות הנמצאות במרחק
נגיעה מהמים ולכל סוויטה בקומת קרקע (המיועדת לזוגות
בלבד) אף יציאה לבריכה פרטית משלה.
את  2המבנים הדו-קומתיים החדשים תכננו האדריכלים פייגין
המתמחים בתכנון מלונות יוקרה (מלון בראשית מצפה רמון,
וולדורף אסטוריה ירושלים ,הילטון ורשה ,מרידיאן בודפשט
ועוד) ועוצב על ידי המעצב ניר גלעד ,והחדרים באמת
מתאפיינים בעיצוב חדשני ,חדר אמבטיה מרשים ,מרפסת
מרוצפת דק עם ריהוט גן מפנק לשבת מול הים.
מלון חוף נחשולים בוטיק ,שוכן כאמור ,לחופו של הים התיכון
על רצועת חוף לבנה ,בין מרחבי דשא ירוקים ,גינות מטופחות,
לגונות של מים צלולים ,איים קטנים סמוכים אל קו החוף,
אתרים היסטוריים ,דגים ,ציפורים ונוף עוצר נשימה של
שקיעות קסומות.

מלון הבוטיק שוכן בסמוך למלון נחשולים המוכר
שבו גם חדרים משודרגים ,חדרים רגילים וחדרי נופש
כפרי ,כך שסך הכול יש במקום  113יחידות אירוח
במגוון רמות .במתחם אולמות לכנסים ואירועים,
מסעדת “רוזמרין” המגישה ארוחות גורמה מעולות
ומגוון אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה החל מסיור
לעתיקות “תל דור” ,דור העיר המקראית שהיוותה נמל
מרכזי וצומת דרכים .הנמל יצר מפרץ שחוויה קסומה
לטייל בו .זהו סיור ללא תשלום לאורך מפרץ מרהיב,
תצפית אל המערה הכחולה ,ביקור בנקבות המים
ותצפית אל שרשרת איים קטנים ומפעימים.
אופציה מעניינת נוספת היא ביקור במוזיאון “המזגגה” –
מוזיאון לארכיאולוגיה ימית שהוקם ע”י הברון רוטשילד
המציג ממצאים מחפירות באזור .במוזיאון אוסף נדיר
של עוגנים ,כדי חרס וחלקי ספינות שנמצאו במצולות
הים המספרים את סיפורה של עיר הנמל המקראית
וכמובן תזכורת למקור העיר דור כמפיקה את צבעי
התכלת והארגמן מהחילזון הימי לפתיל התכלת.
במלון חוף נחשולים ,מציעים מגוון גדול של פעילויות
לכל המשפחה (בתשלום) ,טיולים ,ספורט ימי ואתגרי
הכוללים :טיולי ג’יפים ,טיולי רכיבה על סוסים לאורך
החוף ,סיורים רגליים ,ספורט ימי וצניחה חופשית .ואף
ניתן ליהנות מסירות פדלים ,קיאקים ,גלשנים וציוד
צלילה.

מלון יהודה  -נופש בלב חורש ירושלמי
באזור שקט ופסטורלי בירושלים ,במרחק
קצר של  10דקות נסיעה בלבד ממרכז העיר,
שוכן מלון יהודה .את מבנה האבן היפיפה
שבמורדות שכונת גבעת משואה הסמוכה
למלחה ,רכשה משפחה קנדית אמידה
שהשקיעה בו למעלה מ 80-מיליון ש”ח.
זהו מלון ברמה של  4כוכבים פלוס בו
 129חדרים המתאימים לנופש ,לשמחות
משפחתיות ואף לעסקים .מדובר בחדרים
מגוונים ומעוצבים :חדרי בוטיק ,חדרי
משפחה ,חדרי דה-לקס ,חדרי גן ,חדרים
עם מרפסת ,סוויטה נשיאותית ואף  4חדרים
נגישים .לחלק מן החדרים דלת מקשרת
ולחלק אמבטיות בחדרים .רוב החדרים
משקיפים אל הגנים הציוריים של המלון ואל
הנוף הפסטורלי של עיר הבירה.
מדובר במלון ייחודי המעניק הרגשה של
מלון בוטיק עם צוות אדיב וכמו שאמר
לנו המנכ”ל הדתי של המלון ,ישי ברנע:
“חשוב לנו להוכיח ללקוחות עד כמה אנחנו

משתדלים להיות מיוחדים ולספק פן אישי
המהווה חלק בלתי נפרד מן החוויה”.
העיצוב מסוגנן והחדרים מאובזרים יופי.
למשל מאחורי המראה בחדר הרחצה הונח
גוף חימום אלקטרוני המאפשר איפור או
גילוח ללא אדים .לצד הקולינרי גם ניתן
דגש והאוכל משובח עם נגיעות ירושלמיות.
המלון כשר כמובן עם אופציה למהדרין.
למלון שטחים ציבוריים רחבים 10 ,אולמות
אירועים וכנסים ,אמפיתיאטרון ,בית כנסת
גדול ,בריכת שחייה עצומה ,בריכת ילדים,
חדר כושר ,משחקייה לילדים ועוד.
המלון מציע סיור טרקטורונים מאתגר
לכיוון מדבר יהודה וכניסה חינם לגן
החיות התנ”כי.
הבעיה היחידה שזיהינו היא ההתמצאות
במלון ,לו אגפים מפוזרים ולוקח זמן
להתמצא במבוך המסורבל כדי להגיע
לחדר אוכל למשל ,או אפילו למצוא את
המעלית לחדר הפרטי שלך.

