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רשת אוליב חתמה על הסכם במסגרתו מלון שני בירושלים יעבור לבעלות הרשת בתחילת 2019
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לרשת אוליב נוסף מלון חדש והפעם בירושלים :הרשת חתמה על הסכם רכישה של מלון שני ) (Shaniברחוב שמאי
בירושלים .מלון שני מונה  50חדרים ברמה של  4כוכבים ובנייתו הסתיימה לפני כשלוש שנים .המלון יוגדל ,ייבנו שתי
קומות נוספות ובסופו של התהליך ,ימנה המלון  90חדרים .במלון חדרים גדולים וסוויטות ,ספא ,חדר אוכל כשר ועוד.
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רשת מלונות אוליב ,הינה רשת בפריסה ארצית המפעילה  12מלונות ,בתל אביב ,בסובב כנרת,
בגליל העליון ובגליל המערבי ועוד
עמית פורת ,מנכ"ל רשת אוליב ,אמר כי "אני גאה בעסקה משמעותית זו .מלון בירושלים ,בירת
ישראל ,יהווה נקודת עוגן חשובה עבור הרשת .החופש לבחור אינו עוד סיסמה .ירושלים היא
סמל לבחירה .עיר בה חיים בני דתות שונים ,בה אתרי תיירות מגוונים ,דתיים וחילונים,
מסעדות ,מוזיאונים ,תיאטראות ועוד .המטיילים שילונו במלון יוכלו לבחור מבין שלל
האטרקציות שהעיר מציעה .העסקה מרחיבה את פרופיל המלונות שלנו ומאפשרת בחירה ביעד
נוסף ממלונות הרשת".
עמית פורת מנכ"ל רשת המלון ייתווסף למלונות הרשת ,בקטגוריה של חופשה אורבנית .olive in the city -
אוליב .צילום רשת
נופש ברמה גבוהה
אוליב
רשת אוליב השיקה לאחרונה שני מלונות
בקטגוריית האקסקלוסיב :מלון אוליב בגלבוע,
הניצב על חיבור שלושת העמקים  -עמק
יזרעאל ,עמק המעיינות ועמק חרוד  -ומהווה
מלון יחיד באזור.
בנוסף הושק המלון אוליב אקוודוקט ,ליד קיבוץ רגבה שבגליל
המערבי ,המציע נקודת יציאה לשלל טיולים ואטרקציות אזוריות לצד
נופש ברמה גבוהה .מלון אקוודוקט )לשעבר מלון סנדרין( ,הוא מלון
ספא המשלב בין יוקרה לנוף גלילי ירוק ,שמקיף את המתחם המושקע .אקוודוקט ,מהמלונות החדשים של אוליב בגליל
המערבי .צילום אלברט אדוט
בנוסף ,מחצית מ 100-חדרי המלון ,המעוצבים ברמת גימור גבוהה,
משקיפים לעבר נוף ים התיכון .במלון אולם כנסים ואירועים ובריכת
שחייה יפהפייה .מגוון סוויטות ,לחלקן צמודות בריכות פרטיות,
ג’קוזי פרטי וחדרי נוף מדהימים לים ולנופיו הכפריים של הגליל
המערבי.
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