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לון חוף נחשולים בוטיק ,שוכן על
רצועת חוף לבנה ולצד חוף נחשולים
שלמרגלות הכרמל .הוא מוקף מפרצי ים
טבעיים ,לגונות ,איים קטנים סמוכים אל קו
החוף ,אתרים היסטוריים ,ציפורים לרוב
ונוף עוצר נשימה של שקיעות קסומות.
נראה כי החיבור של לינה ברמה גבוהה
ממש על שפת הים ,לצד אטרקציות

מרובות ומגוונות באזור ,יוצר את הנוסחה
המנצחת .המלון החדש תוכנן על ידי
האדריכלים יהודה ויואל פייגין המתמחים
בתכנון מלונות (מלון בראשית במצפה
רמון ,וולדורף אסטוריה בירושלים,
הילטון בוורשה ,מרידיאן בבודפשט,
קרפו גייט מרינה בקפריסין ועוד) .עיצוב
הפנים נמסר לידיו של המעצב הבריטי-

ישראלי ניר גלעד ,שבילה את ילדותו על
חוף הים ואשר זיכרונות הילדות שלו הם
שהיוו את הבסיס עליו יצק את עיצובו.
ניר השתמש במוטיבים של ים ,אך לא
שכח את המזגגה ,בית החרושת לזכוכית
המצוי בעיבורו של המלון והוסיף כלי
זכוכית דקורטיביים ופרחים מזכוכית
מורנו שהותקנו על הקיר.
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השטיח עוצב בצורות הטופוגרפיות התת ימיות של האיים
המחוברים לחוף הים .מנורות השולחן עשויות מעצי סחף
ושולחנות הקפה מדמות צורתן של חלוקי נחל

במלון  24סוויטות ג’וניור ודה–לקס בשני מבנים דו
קומתיים ,המשקיפות אל הים ,מתוכן ארבע סוויטות
מפוארות הממוקמות בקומה השנייה .בכל קומה 12
סוויטות ,כאשר לכל סוויטה הממוקמת בקומת הקרקע,
יש בריכה פרטית משלה .הבריכה ,שעוצבה על ידי
יהודה ויואל פייגין ,היא “בריכת אינסוף” ,אשר תוכננה
כך שכשהאורחים משכשכים במים ,קו האפס משיק
קו דמיוני לשפת הים ונראה כאילו הבריכה מתמזגת
לכחול אחד גדול .הסוויטות עוצבו עם חומרים יוקרתיים
כגון שיש ,צמר ,מסגרות עץ אלון וראטן מלאכותי ,כך
שיהוו מעין שלוחה של חוף הים וישולבו בהן אלמנטים
של הטבע בתוך העיצוב הפנימי ויצרו סביבה מאוזנת,
עשירה ושלווה .הסוויטות מתאפיינות בעיצוב חדשני
והצבעונית שבה השתמש המעצב ,לקוחה מעולם
הים .הארון וראש המיטה עשויים מעץ אלון ,משוחים
בלכה לבנה ומחוררים במרקם המזכיר אצות ים.
בחדר האמבטיה קיים שימוש בקיר זכוכית ,המכוסה
וילון .כאשר פותחים אותו ואת הווילון למרפסת ,ניתן
לשבת באמבטיה וליהנות ממראה הים והשמים ,חוויה
המעניקה תחושה של מרחב ושלווה ,ממש כמו הים
הפתוח .השטיח עוצב בצורות הטופוגרפיות התת
ימיות של האיים המחוברים לחוף הים .מנורות השולחן
עשויות מעצי סחף ושולחנות הקפה מדמים את צורתן
של חלוקי נחל.
הסוויטות כוללות מיטת קינג–סייז ,מצעים רכים בהירים,
חדר אמבטיה מפנק ,מרפסת מרוצפת בעץ איפאה
עם ריהוט גן יוקרתי אל מול הים ,מסך לד  46אינטש,
כבלים ,מכונת אספרסו ,ערכת קפה ותה ,מיני בר,
כספת ,מגהץ וקרש גיהוץ ,מייבש שיער ,חלוקי מגבת,
נעלי בית ,טלפון ,מערכת בקרת אקלים חדשנית ,מיטת
עיצוב
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מנורות השולחן עשויות מעצי סחף ושולחנות הקפה
מדמים את צורתן של חלוקי נחל

בחדר האמבטיה קיים שימוש בקיר זכוכית,
המכוסה וילון .כאשר פותחים אותו ואת הווילון
למרפסת ,ניתן לשבת באמבטיה וליהנות
ממראה הים והשמים

שיזוף Wi-Fi ,במתחם הסוויטות ועוד.
כדאי לדעת כי מלון הבוטיק ,בבעלות קיבוץ נחשולים,
שנבנה על תשתיות קיימות במתחם התיירות ,שוכן
בסמוך למלון נחשולים ,בו נפתחו לפני כשנה  16חדרי
בוטיק הנושקים לים ,בעיצוב חדשני ,גן יפני מעוצב,
שתי מקלחות עם ראשי גשם  -אחת פנימית והשנייה
בחצר קטנה מוקפת חומה  -פרגולה מקורה בעץ
מאסיבי ,מרפסת המשקיפה אל הגלים ,מרוצפת
בעץ איפאה עם ריהוט גן יוקרתי ועוד.
במלון חוף נחשולים הקיים 113 ,יחידות אירוח מגוונות
לזוגות ,בודדים ומשפחות ,מתוכם  40חדרי בוטיק
יוקרתיים הממוקמים מול מפרץ ים קסום וחולות
לבנים ו– 73חדרים רגילים .כמו כן ,קיימים  39חדרי
“נופש כפרי” הנמצאים במתחם הקיבוץ ,במרחק
הליכה של מספר דקות מקו המים ובסמוך להם
נמצאת “וילה שונית” ,וילה מפוארת ומרווחת ,בעלת
חמישה חדרי שינה נפרדים וסלון גדול ,המתאימה
לנופש לאירועים משפחתיים ולבילוי עם חברים.
ב”רוזמרין” ,מסעדת המלון ,ניתן ליהנות מארוחות
בוקר וערב כשרות ועשירות ,ברמה גבוהה .במלון
קיימים אולמות לכנסים ואירועים מצוידים במיטב
המכשור האור-קולי ואינטרנט אלחוטי חינם במרכז
המלון ליד הקבלה והמסעדה .המלון מציע לאורחיו
אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה :סיור לעתיקות
“תל–דור” ,הסמוך למלון ,וכולל הליכה לאורך מפרץ
טבעי מרהיב ,תצפית אל המערה הכחולה ,ביקור
בנקבות מים ,תצפית אל הנמל הטבעי המוגן על ידי
שרשרת איים בשילוב סיפורים על ספינות ששקעו
במצולות הים התיכון בתקופה הביזנטית ועוד .הסיור
מתקיים בסופי שבוע ללא תשלום לאורחי המלון0 .
עיצוב
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הסוויטות עוצבו עם חומרים יוקרתיים כגון
שיש ,צמר ,מסגרות עץ אלון וראטן מלאכותי,
כך שיהוו מעין שלוחה של חוף הים וישולבו בהן
אלמנטים של הטבע

