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האלמנט הייחודי :חדר אמבטיה עשוי זכוכית חכמה שהופכת משקופה לאטומה בלחיצת מתג

 :Categoriesמלונות ,ראשי
 :Tagרשת טמרס ,מלון דניאל בהרצליה

מלון דניאל הרצליה ,מרשת מלונות טמרס ,נחנך מחדש לאחר שיפוץ נרחב ומושקע בחדרי האגף הצפוני שלו .במסגרת
השיפוץ ,אותו הובילה האדריכלית קארן פרימר ממשרד  ,AKDעוצבו מחדש  31חדרי המלון הממוקמים במתחם ובכך
תם שיפוץ המגדל הצפוני.
שיפוץ זה הוא חלק ממגמת התחדשות כוללת ברשת טמרס ,שכן לאחרונה הסתיים שיפוצו של מלון ספא שיזן,
במסגרתו חודשו חדרי המלון שעוצבו בהשראת תורת הפנג-שוואי .מגמה זו כוללת גם שיפוץ חדרי הטיפולים בספא,
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שעוצבו מחדש בקונספט אסיאתי המבוסס על יסודות הטבע :אש ,מים ,עץ ,אדמה ומתכת שישפרו את האווירה
וההרגשה הכוללת במקום.
השיפוץ ,ששומר על קו עיצובי חם ומרגיע ,כולל חדרים בעיצוב מודרני
במסגרתם עוצבו מחדש החדר עצמו ,אזור האמבטיה ,המסדרונות,
התשתיות ,והמעליות .הקונספט החדש שם דגש על הפרטים הקטנים
ומציג קו נקי ,הכולל צבעי ים ומדבר בדגש על גווני הבז' ,חום ואפור
המשדרים רוגע ושלווה.
בריכה המשקיפה אל הים
אחד האלמנטים הייחודיים בשיפוץ הוא חדרי אמבטיה ,שקירותיו
עשויים זכוכית חכמה ,ההופכת משקופה לאטומה בקליק אחד .באופן
כזה יכולים לבחור האורחים את רמת האינטימיות בה הם מעוניינים.
לרשות האורחים עומדת בחודשי הקיץ )אפריל עד אוקטובר( בריכה
חיצונית המשקיפה אל הים לצד ירידה פרטית לחוף הים מבריכת
המלון ,כמו גם בריכה חצי אולימפית מקורה ,מתחם ספא הכולל חדרי חדר אמבטיה באגף הצפוני במלון דניאל
טיפולים  -טיפולי גוף וטיפולי קוסמטיקה  -ג'קוזי ,חדר כושר ,סאונה ,הרצליה .צילום רונן דבש
ומגוון חוגים.
מלון דניאל הרצליה הוא אחד מששת בתי המלון שמפעילה רשת טמרס ברחבי הארץ – מלון ווסט לגון ריזורט נתניה,
מלון דניאל ים המלח ,ווסט תל אביב ואשדוד ומלון ספא שיזן הרצליה ,כולם פרוסים על רחבי החופים היפים בישראל.
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