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המלון ישתייך למותג רשת מלונות רימונים שאת הזכויות לשימוש בו רכשה רשת אוליב
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איש העסקים עמית פורת ,בעלי רשת מלונות אוליב אשר רכש לאחרונה את המותג "רשת מלונות רימונים" ,השלים את
רכישת מלון מדיסון הוותיק בנהריה בעסקה המוערכת על פי שווי של כ 17-מיליון שקלים .לדברי פורת ,מלון מדיסון
נהריה יהיה המלון הראשון בצפון אשר יפעל תחת המותג הוותיק מאז רכשה לאחרונה פורת ניהול מלונות בע"מ
בבעלותו את המותג והקניין הרוחני של רשת מלונות רימונים בכמיליון שקל.
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מלונות הרשת שהיו בבעלות חברת מלונות הכשרה של הכשרת היישוב ,נמכרו ברובם
לרשת מלונות דן .מלון אחר שהיה בעבר בבעלות הכשרת היישוב ,מלון רימונים גלי כנרת,
שנמכר לפני שנים אחדות ליחזקאל מורד ,הוחכר לאחרונה לחברת ישראל-קנדה .מלון
נווה אטי"ב שליד החרמון נמכר על ידי מלונות הכשרה לזמר עומר אדם שרכש אותו עם
שני אנשי עסקים.
מלון מדיסון נהריה כולל  90חדרים הפרושים על פני  7קומות וממוקם במיקום אסטרטגי
על חוף הים בצמידות לקאנטרי קלאב העירוני ממנו נהנים אורחי המלון .לאחר השלמת
רכישת המלון יתמנה למלון מנהל חדש ,אשר יחל את פעילותו בסוף החודש.
מלון רביעי לרשת בגליל המערבי
מלון מדיסון ,אשר ישתייך לרשת מלונות רימונים החדשה ,יהיה המלון הרביעי של עמית
פורת בגליל המערבי ומצטרף למלון אוליב נהריה ,אקוודוקט רגבה ודולפין וילג' בשבי
ציון ,ואל יתר מלונות רשת אוליב ברחבי הארץ –  14במספר.
בחודש הבא צפויים להיפתח מלונות נוספים בתל אביב שיופעלו במסגרת רשת מלונות
אוליב וכן מלונות ברחבי הארץ אשר עתידים להצטרף אל רשת מלונות רימונים .במהלך
השנה האחרונה פתחה רשת אוליב מלונות חדשים בצפון ביניהם כפר הנופש דריה על
שפת הכנרת ,מלון אוליב בגלבוע והמלון ברגבה.
לדברי פורת ,רשת מלונות אוליב ורשת מלונות רימונים יפעלו בסינרגיה" .אנו צופים
שבתוך  3שנים תהיה הרשת אחת מתוך שלוש רשתות המלונאות הגדולות בישראל ,הן
במספר החדרים והן בשווי .מאחר ואנו מאמינים בעתיד התיירות בגליל ,קיבלנו החלטה
אסטרטגית לרכוש את מלון מדיסון ,מתוך שאיפה להופכו למלון מוביל בגליל המערבי",
ציין פורת.
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