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בלב ליבה של ירושלים נפתח בימים אלו מלון  ,BROWN JLMהבן החדש והמצודד למשפחת מלונות בראון

 :Categoriesמלונות ,ראשי
 :Tagבראון JLM

בתיאום מושלם עם הפתיחה המחודשת של המלונות בישראל ,פותחת היום )א'( קבוצת מלונות הבוטיק בראון ,להרצה
מלון שלישי בירושלים ,אח לווילה בראון ולווילה בראון במושבה – .BROWN JLM
בלב ליבה של ירושלים נפתח בימים אלו מלון  ,BROWN JLMהבן החדש והמצודד למשפחת מלונות בראון .המלון
משקיף לגן העצמאות ולמוזיאון הסובלנות החדש )שיפתח בקרוב( ,סמוך למדרחוב נחלת שבעה מעברו האחד ולקניון
ממילא וחומות העיר העתיקה מעברו השני .בדומה לכל מלונות בראון בישראל ובעולם ,בראון  JLMמעניק חוויית שהות
אורבאנית ,עדכנית ובינלאומית ,וצובע אותה בגוונים ירושלמיים ,עם דובדבן בדמות בריכת אינפיניטי יפהפייה על גג
המלון ,הצופה לנוף ירושלמי עוצר נשימה.
בראון  JLMממוקם במבנה היסטורי בן המאה ה 19-שעבר שימור קפדני ,ומעליו נבנו  6קומות מלון חדשות ובהן 46
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חדרי מלון מרווחים ,שעוצבו ביד אמן על ידי האדריכל פרופ' יוסי פרידמן .מבנה עתיק בחזית המלון כמו גם התקרות
המצוירות ששומרו בחלל הלובי ,מוסיפים לסגנון הירושלמי האותנטי ומשתלבים אל תוך עיצוב עדכני ומסוגנן ,עשיר
בפרטים ,גוונים וטקסטורות .העיצוב המשלב פריטי וינטג' מרהיבים ,שנאספו בשווקי פשפשים בארץ ובעולם ,הינו
המשך לקו הסגנוני של  Brown TLVהמיתולוגי בתל אביב ושל ה Brown Acropol -החדש באתונה.
המלון מציע לאורחיו סוויטת ספא זוגית מפנקת עם אמבט ג'קוזי פרטי; בית קפה-מסעדה אלגנטי בקומת הכניסה ,חדר
ישיבות מצויד וגולת הכותרת – מרפסת גג מרשימה צופה לנוף ובה בריכת אינפינטי מפנקת ,סאונה ,ג'קוזי ואזור שיזוף
והתרגעות  -לצד רופטופ בר/לאונג' שבו תוגש גם ארוחת הבוקר של המלון.

המלון החדש בירושלים  .BROWN JLMצילום מקס קובלסקי
מלון  BROWN JLMפונה אל קהל מגוון של נופשים ,מזוגות רומנטיים ומשפחות קטנות ועד אנשי עסקים מהארץ
ומחו"ל ,המעוניינים לחוות את ירושלים בשיא הסטייל .המלון מהווה תוספת בוטיקית ועדכנית לעיר ,לצד שני המלונות
הקיימים של קולקציית בראון )וילה בראון ו-וילה בראון במושבה ,שנפתח לאחרונה מחדש לאחר שיפוץ ושדרוג( ,ומלון
בראון מחנה יהודה שייפתח גם הוא בקרוב באזור השוק המפורסם.
קולינריה :עד לאישור על פתיחת המסעדות ,ארוחת הבוקר הירושלמית הטעימה והעשירה של המלון מגיעה ארוזה
בקופסה מעוצבת ,ישירות לחדר ,על פי כל כללי התו הסגול .לאחר פתיחת המסעדות יוכלו אורחי הבראון  JLMליהנות
מארוחת בוקר ירושלמית עשירה ומפנקת בסגנון בופה ,בשילוב תפריט א-לה כארט במסעדה שעל גג המלון בכל יום
בין השעות  .07:00-12:00במקביל יפעל בלובי המלון בית קפה/מסעדה אלגנטי שישרת גם אורחים מבחוץ.
נגישות ושירותי מלון נוספים :המלון נגיש לאורחים בעלי מוגבלויות ומציע חדרים ושירותי מלון מונגשים .חיות עד 9
קילו יתקבלו בברכה ,ללא תשלום ,בהודעה מראש .אינטרנט אלחוטי ללא תשלום בכל שטחי המלון .אופניים לרשות
האורחים – ללא תשלום.
בראון  ,JLMהלל  41ירושלים מיקוד 9418106
טלפון ,02-6251900 :להזמנות9646* :
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