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עכו העתיקה לקראת תנופת פיתוח תיירותית
 Posted on 31בינואר  by 2019עירית רוזנבלום

עשרות מיליונים יושקעו בעכו העתיקה ובפיתוח הנמל ,כדי להגדיל את מספר התיירים לגליל המערבי

 :Categoriesמלונות ,ראשי
 :Tagאבי חורמרו ,חאן אל עומדאן ,עכו

לפני חודשים אחדים התמנה יובל פורת למנכ"ל החדש של החברה לפיתוח עכו העתיקה ,המשמשת כזרוע ביצועית של
משרד התיירות .בכוונת החברה ,שהיא חברה לפיתוח תשתיות ,לשנות את הפוקוס בפיתוח העיר – פחות חפירות
ארכיאולוגיות ויותר פרוייקטים מעל פני השטח שישולבו במכירות ושיווק ,כדי להביא יותר תיירים לעכו ולגליל המערבי
בצנרת לשנים הבאות מצויות תוכניות לבניית  1,300חדרי מלון לצד כמה עשרות צימרים שכבר פועלים בעיר ומלונות
כמו רימונים ,אכסניית האבירים ומלון האפנדי .כמו כן ,לצד חאן אל עומדאן ,מקודמת תב"ע לחאן א-שווראדה.
החברה קיבלה לידיה את האחריות למנות מנהל לנמל עכו ,שבפיתוחו יושקעו  20מיליון שקלים ,והמזח יהפוך לטיילת.
קו השייט חיפה-עכו ייצא למכרז ,כולל רכישת אוניה חדש לקו.
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חאן אל עומדאן .תושבי עכו חיים בדו קיום של יהודים וערבים .צילום יח"צ
מלון הבוטיק בחאן אל-עומדאן בעכו ימותג כסטאי
ואילו רשת מלונות סטאי שבבעלות האחים נקש ,אשר זכתה לאחרונה במכרז לחכירת חאן אל-עומדאן בעכו העתיקה,
הודיעה כי מלון הבוטיק שיבנה במקום יצטרף למותג מלונות היוקרה סטאי ,עליו נמנים מלונות סטאי כנרת וסטאי תל
אביב ומלון סטאי מיאמי שבפלורידה.
הבניה בחאן אל-עומדאן תתבצע תוך הקפדה על שימור ושיחזור המבנים המקוריים" .אנו
שמחים על הזכייה במכרז לחכירת אחד המבנים העתיקים והיפים בישראל .הסביבה ,האווירה
והאופי המיוחד ,האותנטיות של המקום ,תושבי עכו החיים בדו קיום של יהודים וערבים  -כל
אלה גרמו לנו לרצות להגיע למקום ולבנות בו את המלון ,שיהיה מלון בוטיק יוקרתי ומשובח
וללא ספק גם יסייע ביצירת תעסוקה לעשרות רבות של תושבי עכו .אנו נקדיש תשומת לב
ייחודית לכל הנדרש לשימור אופיו וערכיו ההיסטוריים של המבנה" ,מסר אבי חורמרו ,מנכ"ל
קבוצת נקש בישראל.
המלון ,בן כ 70-החדרים יכלול ,בין היתר ,גם חמאם שייבנה במבנה ההיסטורי ששימש כחמאם
עוד מתקופת בנייתו בעת שלטון העות'מאנים" .אני בטוח שכאשר המלון החדש ייפתח ,האזור
כולו ישתנה  -סביבת המלון הכוללת את נמל עכו ,מגדל השעון ועוד ,תהפוך לאזור תיירות פנים אבי חורמרו ,מנכ"ל
קבוצת נקש בישראל.
וחוץ ,שימשוך אליו אלפי מבקרים; כאשר עסקים סמוכים ייהנו מהפיתוח הסביבתי שנבצע
צילום יח"צ
במקום" ,הוסיף חורמרו.
בבעלות קבוצת נקש בישראל  17בתי מלון ,רובם פעילים וחלקם במהלך בנייה מתקדמת ,ביניהם :מלונות סטאי; מלונות
הרברט סמואל  -בירושלים ,מלון הרברט סמואל בתל אביב ומלון הרברט סמואל בוטיק בתל אביב הצפויים להיפתח
במהלך שנת  ;2019מלונות אורכידאה  -באילת ,בתל אביב ובהרצליה; מלון בית בגליל ומלון מילוס בים המלח שצפוי
להיפתח ברבעון השני של השנה.
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