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הפאר של ירושלים
מלון הבוטיק הירושלמי הרברט סמואל ,הנמנה עם כזלונות היוקרה של רשת אורכידאה,
מציע לאורחיו חוויית אירוח אלגנטית ומפנקת ,שהפכה למבוקשת בארץ ובעולם | נירה מיכאל
^יי עיר ירושלים ,צמוד לנחלת
שבעה ,עם נוף שובה לב
 *■JLשל חוצות העיר ומדרחוב
יפו למרגלותיו ,נמצא מלון הבוטיק
הרברט סמואל ,השייך למלונות
היוקרה של רשת אורכידאה.
הרברט סמואל הינו מלון יוקרתי,
עדכני ,חדשני ומעוצב ,הכולל 137
חדרים מתוכם שלוש סוויטות
מפוארות .המלון תוכנן על ידי
פייגין אדריכלים ועוצב על ידי
מעצב הפנים דניאל חסון .עיצוב
המלון משלב בין ישן לחדש ,עתיק
ומודרני ,בהתאמה לאופייה של
ירושלים ותוך שמירה על נוחות
ואווירה מזמינה .החדרים מעוצבים
בשיש יוקרתי מאבן מקומית והם
בעלי חלונות פנורמיים מהם
נשקף יופייה של העיר .בכל
החדרים והסוויטות ישנו ריהוט
בסגנון קלאסי ,המותאם לאווירה
הירושלמית החמה.

מארוחות הבוקר המגוונות כמו גם
מהאפשרות לקיים במקום אירועים
אינטימיים.
בתחומי המלון פועל מתחם
ספא ברמה הגבוהה ביותר ,הכולל
חמישה חדרי טיפולים מפוארים,
אשר בכל אחד מהם מקלחת
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אישית; חדר כושר עם המתקנים
העדכניים והמובילים ביותר בשוק;
להשלמת החוויה ,בכל חדר יש
מיטת מיטת  King Sizeמפנקת,
מקלחות פאר רחבות ידיים ,חדר
אמבטיה מפנק ומאובזר ,טלוויזיה
חכמה ,פינת ישיבה ,מיני בר,
מכונת קפה של  Nespressoועוד.
אורחי המלון נהנים משירות אישי
ושלל הסבות מפנקות ללא תשלום,

סאונה יבשה וסאונה רטובה; ובריכת
שחייה פנימית מקורה ומחוממת.
במלון גם חדר ישיבות ,ובנוסף ניתן
לקיים בו כנסים ואירועים.
השילוב של המיקום הייחודי,

ביניהן :אינטרנט אלחוטי ,שירות
שיחות טלפון מהחדר כולל שיחות
בינלאומיות ,השאלת אופניים
לרכיבה בירושלים ועוד .זאת ,בצד
העובדה כי מחירי האירוח במלון
נוחים יותר בהשוואה למלונות
מקבילים בעיר.

העיצוב המזמין והמפנק ומגוון
הניתנים
הרחב
השירותים
לאורחים ,הפכו את מלון הרברט
סמואל ירושלים למבוקש על ידי
תיירים מהארץ מהעולם ,מיד עם

חוויה של ספא וקולינריה
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בקומה ה 11-של המלון
ממוקמת מסעדת המלון ,המציעה

פתיחתו.

עיצוב ונוף מרהיבים ומטבח כשר
ואותנטי ,שם נהנים אורחי המלון

להזמנת חדרים*2505 :

הייווודשלנו :המיקום

www.herbertsamuel.com

V4

המלון נמצא במיקום מרכזי ומוביל ,במתחם נחלת שבעה ,כיכר ציון
והמדרחוב המרכזי שברחוב בן יהודה ,דקות הליכה מהעיר העתיקה
וממוקדי התיירות ההיסטוריים והדתיים של העיר .כך יכולים אורחי
המלון ליהנות בקלות רבה ממיטב האתרים ההיסטוריים והעכשוויים
של ירושלים.

