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לאחר ציפייה של  134שנה ,נפתח בימים אלה המלון הראשון בגדרה ,מלון הבוטיק ליר
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המושבה הכפרית גדרה נוסדה בשנת  1884ועתה ,לאחר  134שנים ,נפתח בה המלון הראשון  -מלון ליר .מלון הבוטיק
ליר שוכן במבנה היסטורי משוחזר ,ששימש בעבר כבית מרפא בבעלות צאצא ממייסדי המושבה ד"ר בנימין זאב פון
וייזל.
מלאכת הבנייה ארכה כשלוש שנים ,במטרה למצב את המלון החדש בסטנדרד אירוח ברמה בינלאומית ובכוונה לסמן
את המושבה הציורית גדרה שבלב השפלה  -הממוקמת כחצי שעה דרומית לתל אביב  -כיעד תיירות חדש בארץ.
המלון משתרע על שטח של כשלושה דונם ומציע  28חדרים בעיצובים שונים המותאמים לאירוח במספר רמות :חדרים
עם מרפסות לנופה הציורי של המושבה או אל גינת הנוי של המלון ,חדרים לאנשי עסקים החפצים בפינה נוחה ,סוויטת
פרמיום מיוחדת עם סאונה וג'קוזי פרטיים ולופטים רחבי ידיים עם מרפסת ספא הכוללת סאונה יבשה וג'קוזי  -פרטיים
אף הם.
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חדרי המלון מאובזרים במכונות אספרסו עם סוגי קפה מגוונים ,כספת אישית ,מוצרי ספא וטיפוח של מותג היוקרה
"מולטון בראון" ,חלוקים ,נעלי בית ,מיני-בר וחיבור חופשי לאינטרנט אלחוטי .כל אורחי המלון נהנים בכל שעות היום
וללא תשלום נוסף ,מפינת  Re-startקומתי הכוללת ,פירות ,עוגיות ,שתיה קלה וחליטות תה.
היזם ובעל המלון צחי צוק ,התווה את הקו התכנוני והעיצובי בליווי המתכננים רז וחני דהן ,המעצב שי דוד שאחראי
לסטיילינג ולאווירה ,ואביו ,אלי צוק שהיה אחראי על עבודות הבניה ומלאכת העץ.
ליין ניחוחות ייחודיים וקו בישום פרטי פותחו ויוצרו בלעדית למלון בהתאם לאופיו ולאווירה בו.

מסעדת אברטו של אסף שטרן במלון ליר .צילום איתי סיקולסקי
מסעדת שף העושה שימוש בספקים מקומיים
בקומת הכניסה של המלון ממוקמת מסעדת השף ״אברטו״ שנפתחה לפני כשנה וחצי ואותה מוביל השף אסף שטרן.
המסעדה הייתה לחלוצה בגדרה ,שמיום פתיחתה מציעה חווית אירוח וקולינריה שאין דומים לה באזור השפלה .השף
התל אביבי עושה שימוש בחומרי גלם מקומיים ועונתיים ,תוך הסתמכות על ספקי מזון אורגניים ויצרנים ארטיזנליים
מהאזור .המסעדה כוללת בר ומוקפת גן ועצים מימי תחילת המושבה .בשישי בבוקר היא מציעה בופה משובח מבית
היוצר של השף.
בנוסף למסעדה ,פועל על גג המלון בר אלכוהול תוסס על רחבת הדק לצד בריכת האינפינטי של המלון הפועל בשעות
הערב.
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נוף פסטורלי ממלון ליר אל המושבה גדרה .צילום רון שלף
בכל חלליו של המלון מוצגות יצירות אמנות של אמנים מקומיים המתחלפות מעת לעת כגלריה אינטראקטיבית .כל
העבודות עומדות למכירה כתמיכה באמנים.
פלייליסטים ייחודיים ומשתנים בהתאם לשעות היום מושמעים בחללים השונים במלון לצד האפשרות לשבת בגינה או
על גג המלון וליהנות מהשקט שבמושבה הפסטורלית ולרחשי הטבע הסובבים אותה .בנוסף ,נגני מוזיקה מותקנים
בחדרים בחיבור אלחוטי לטלפון סלולרי ומוזיקה מותאמת אישית לפי העדפות האורח בהגעה.
מוצרי הטקסטיל  -מצעים ,מגבות וחלוקים – הם בייצור פרמיום וטיפולי הספא כוללים ,בין היתר ,טיפולי חמאם טורקי
וטיפולים מיוחדים לחידוד וריענון החושים.
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חדר לופט במלון ליר ,עם מרפסת ספא הכוללת סאונה יבשה וג'קוזי  .צילום רון שלף
מי שיגיע למלון וירצה לצאת ממנו למושבה ,יגלה פעילויות מגוונות ומרכזי תרבות שונים ובהם רכיבה חווייתית על
סוסים ,ביקור ביקבים שונים באזור כדוגמת יקב קדמא ושורק ,מחלבות וחוות לקטיף הממוקמות ממש בסמוך
למושבה ,טיולי אופניים ורכבי גולף ,ביקור בחוות הבופאלו וסיורים במוזיאונים היסטוריים שבסביבה כדוגמת בית מינץ,
אמנות מקומית בגן הפסלים ומוזיאון לפיסול
מחירי החדרים במלון יתעדכנו מעונה לעונה .במהלך חודש ינואר מוצעים מחירי היכרות מיוחדים.
מחירים לדוגמה:
חדר פלייר  -חדר אירוח קלאסי המתאים לזוגות וליחידים ולינות עסקים.
מחיר חדר על בסיס לינה וארוחת בוקר באמצע שבוע 1,000 :שקל )מחירי היכרות לחודש ינואר 760 :ש״ח( ,מחיר חדר
על בסיס לינה בחצי פנסיון )ארוחת ערב וארוחת בוקר( באמצע שבוע 1,400 :שקל )מחיר היכרות לחודש ינואר – 1,080
שקל(.
מחיר חדר על בסיס לינה וארוחת בוקר בסוף שבוע 1,350 :שקל )מחירי היכרות לחודש ינואר 1,000 :שקל( .מחיר חדר
על בסיס לינה בחצי פנסיון )ארוחת ערב וארוחת בוקר( בסוף שבוע 1,750 :שקל )מחיר היכרות לחודש ינואר – 1,320
שקל(.
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חדר גארדן .מלון ליר  -סוויטת אירוח יוקרתית באווירה רומנטית .צילום איתי סיקולסקי
חדר גארדן  -סוויטת אירוח גדולה ויוקרתית באווירה רומנטית הכוללת מרפסת גדולה ופרטית עם ריהוט גן ונוף לגינה
פסטורלית.
מחיר חדר על בסיס לינה וארוחת בוקר באמצע שבוע 1,200 :שקל )מחירי היכרות לחודש ינואר 920 :שקל( ,מחיר חדר
על בסיס לינה בחצי פנסיון )ארוחת ערב וארוחת בוקר( באמצע שבוע 1,600 :שקל )מחיר היכרות לחודש ינואר – 1,240
שקל(.
מחיר חדר על בסיס לינה וארוחת בוקר בסוף שבוע 1,550 :שקל )מחיר היכרות לחודש ינואר 1,160 :שקל( .מחיר חדר
על בסיס לינה בחצי פנסיון )ארוחת ערב וארוחת בוקר( בסוף שבוע 1,950 :שקל )מחיר היכרות לחודש ינואר – 1,480
שקל(.
המלון שוכן ברחוב שכביץ  5בגדרה.
אתר.
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