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קולקציית מלונות בראון משיקה  4מלונות חדשים בתל אביב
וירושלים
 Posted on 12באוקטובר  by 2021מערכת האתר

הרשת נערכת לפתיחת השמיים ולשובה של תיירות החוץ לישראל ומשיקה מלונות חדשים ,המצטרפים ל 15-בתי המלון
הפעילים בישראל ול 7-מלונות הקבוצה ביוון וקרואטיה
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קולקציית מלונות בראון נערכת לפתיחת השמיים ולשובה של תיירות החוץ לישראל ,בתחילת חודש נובמבר ,עם ארבעה
מלונות חדשים בתל אביב וירושלים ,המצטרפים ל 15-בתי המלון הפעילים בישראל ול 7-מלונות הקבוצה ביוון
וקרואטיה.
בתל אביב משיקה הקבוצה את מלון דברה בראון ,מלון בוטיק יוקרתי בהשראת אפ-טאון ניו-יורק בן  90חדרים
בצומת הרחובות בן יהודה וגורדון ,בבניין בו שכן מלון דבורה המיתולוגי .את בראון ברוט ,ריזורט אורבאני מול הים בן
 180החדרים על הטיילת ואת וילה בראון תל אביב ,מלון בוטיק קלאסי ורומנטי בן  30חדרים ברחוב הירקון .בירושלים
נפתח בראון מחנה יהודה ,מלון בן  110חדרים ממש מעל שוק מחנה יהודה המעניק חווית אירוח עכשווית באווירת חיי
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לילה עדכנית ,לראשונה בעיר הקודש.
ליאון אביגד ,מייסד ובעלים משותף של קבוצת מלונות בראון" :אנחנו במלונות בראון מאמינים מאד בהחזרת התיירות
הנכנסת לישראל והחזרת הענף כולו בארץ ובעולם לשגרה .במשך כל תקופת הקורונה ,לא הפסקנו לבנות ,לשפץ ולקדם
את פתיחתם של המלונות החדשים בתל אביב וירושלים לצד המלונות ביוון .אנו נרגשים לקראת החזרה של התיירים
לישראל ולפעולות החיוביות שמקדם שר התיירות רזבוזוב עבור הענף כולו".
עוד הוסיף" :המלונות החדשים שנפתחו מספרים כל אחד סיפור אחר על המקום בו הם נמצאים והחוויות שאנו
מספקים לאורחינו .דברה בראון הוא מלון יוקרתי מעוצב ומסוגנן בהקפדה ויהיה מלון הדגל של הרשת בשנים
הקרובות .וילה בראון בתל אביב מצטרפת לווילות בירושלים ובאתונה ותהיה פנינה של שקט ורוגע בלב שאון העיר תל
אביב .מלון בראון מחנה יהודה יאפשר לאורחים מהארץ ומחו"ל ליהנות מחוויית אירוח יוצאת דופן בלב סצנת
הבילויים בעיר ומכל הטוב של שוק מחנה יהודה .בראון ברוט הוא מלון צעיר עם ווייב של ריזורט אורבאני המציע
מיקום מושלם ונוף מסחרר של ים מכל חלון".

דברה בראון
במקום בו שכן מלון דבורה המיתולוגי ,בצומת הרחובות בן יהודה וגורדון ,נפתח דברה בראון ,מלון בוטיק המציע
חוויית אירוח יוקרתית בלוקיישן מרכזי ,מרחק דקת הליכה מחוף גורדון ההומה .המלון בן  89החדרים שעוצב ביד אמן
על ידי האדריכל פרופ' יוסי פרידמן מציב סטנדרטים חדשים של יוקרה וסטייל בלב תל אביב ,בעיצוב ובהשראת אפ-
טאון ניו יורק .בנוסף ,לחדריו המעוצבים לעילא הוא מציע גם רופטופ ועליו דק שיזוף וטבילה רחב ידיים עם נוף נפלא
של העיר וכן סוויטת ספא אינטימית הצופה לים .בימים אלו נשלמת בחזית המלון הקמתה של מסעדת "מלכה" הכשרה
של השף המוערך אייל שני.
עד סוף  2021ייפתחו במלון מרכז ספא וכושר גדול ,אולם להופעות אינטימיות בשיתוף עם "בארבי" ,אולם לכנסים
ואירועים ,בית כנסת וחדר ישיבות מאובזר לאנשי עסקים .דברה בראון פועל במתכונת הרצה ומוצע ב 35%-הנחה
)בנוסף ל 5%-הנחה הניתנים למזמינים באתר בראון בלבד( .מחיר :החל מ ₪ 700-ללילה.
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בראון ברוט הינו מלון בן  180חדרים הממוקם על טיילת הרברט סמואל בתל אביב .צילום מקס קובלסקי

בראון ברוט
בראון ברוט הינו מלון בן  180חדרים הממוקם על טיילת הרברט סמואל בתל אביב בבניין "בית גאון" .במהלך מקיף
של התחדשות עירונית הפך בניין המשרדים הברוטליסטי שנבנה בשנות ה 70-למלון מעוצב וחדשני המציע את החופשה
האורבאנית המושלמת אל מול הים התיכון.
אווירת הריזורט האורבני מתחילה כבר בכניסה למלון ,שם הוקם לאונג' מפנק באוויר הפתוח עם כורסאות לבנות רכות,
שמשיות ענק וצמחיה טרופית מוריקה על רצפת דק מעץ .מתחם ספא מפנק ובו חדרי טיפולים ליחידים וזוגות ,ג'קוזי
וסאונה יבשה וכן חדר כושר מצויד ייפתחו לקראת סוף .2021
חדרי המלון מעוצבים בקווים מינימליסטיים-גיאומטריים בצבעוניות מונוכרומטית של שחור ולבן עם גוונים אפורים
ונגיעות של אדום עז ,המקנים לחדרים מראה אורבני-תעשייתי מתוחכם העומד כמעט בניגוד לאור השמש ולים התיכון
הנשקף מכל חלון.
בראון ברוט יפעל במתכונת הרצה ויוצע ב 35%-הנחה )בנוסף ל 5%-הנחה הניתנים למזמינים באתר בראון בלבד(.
מחיר :החל מ ₪ 600-ללילה.

מלון הבוטיק החדש וילה בראון תל אביב  .צילום מקס קובלסקי

וילה בראון תל אביב
מלון הבוטיק החדש וילה בראון תל אביב מצטרף אל אוסף הווילות האורבאניות של קולקציית מלונות בראון :וילה
בראון ארמו באתונה ,וילה בראון ירושלים ו-וילה בראון מושבה .הווילה ממוקמת ברחוב הירקון  ,114מעל חוף פרישמן
הפופולרי ומציעה חוויה מעוצבת ומפנקת לשוחרי הבוטיק והסטייל באווירת חוף נינוחה ובלוקיישן מושלם .זהו מלון
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בוטיק קלאסי ,קטן ואינטימי ,אי של רוגע ואסקפיזם בלב תל אביב הסואנת 28 .חדריו מעוצבים בהשראה קולוניאלית,
והווילה כולה מסוגננת מאד ועשירה בפרטים .הקלאסיקה של העיצוב האיטלקי עם האדג'יות של מלונות בראון יוצרים
שפה חדשה ומפתיעה ,מעט נשית ומאד מתוחכמת.
וילה בראון תל אביב פועל במתכונת הרצה ומוצע ב 35%-הנחה )בנוסף ל 5%-הנחה הניתנים למזמינים באתר בראון
בלבד( .מחיר :החל מ ₪ 600-ללילה.

בראון מחנה יהודה
המלון הרביעי לקולקציית מלונות בראון בירושלים ,אח לווילה בראון ,וילה בראון במושבה ובראון  JLMשנפתח לפני
שנה .המלון שוכן בצמוד לשוק מחנה יהודה המפורסם שהפך בשנים האחרונות למרכז חיי הלילה של ירושלים ופורחת
בו סצנת בילוי ,אלכוהול וקולינריה משובחת.
בראון מחנה יהודה מציע שילוב של אווירה אורבאנית שיקית עם נגיעות מקומיות בהשראת השוק הצבעוני .בקומת
הכניסה ,לצד לובי המלון תשכון מסעדת שף שתהפוך לקראת חצות לקוקטייל-בר סקסי שיארח קהל תיירים לצד
בליינים מקומיים עד השעות הקטנות של הלילה .במלון  110חדרים המעוצבים בצבעוניות כהה ונגיעות מוזהבות
ומיועדים לארח בנוחיות יחידים ,זוגות ומשפחות.
בראון מחנה יהודה מוצע כעת בהנחת סתיו של  20%הנחה )בנוסף ל 5%-הנחה הניתנים למזמינים באתר בראון בלבד(.
מחיר :החל מ ₪ 550-ללילה.

בראון מחנה יהודה ,שוכן בצמוד לשוק מחנה יהודה  .צילום מקס קובלסקי
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אודות מלונות בראון
קבוצת מלונות בראון מונה כיום מעל  20מלונות בארץ ובחו"ל המספקים לאורחים חוויית אירוח בוטיקית ייחודית עם
שירות ברמה גבוהה ,קולינריה משובחת ,ברים תוססים והיכרות עמוקה עם העיר הגדולה ומבחר הבילויים
והאטרקציות שהיא מציעה .הקבוצה שהוקמה ב 2010-מתמחה בייזום ,הקמה והפעלה של מלונות לייפסטייל מעוצבים
ברחבי ישראל ואירופה.
מלונות בראון מעניקים חוויה המחברת את האורחים לתרבות וליצירתיות האותנטית של העיר ופופולריים בקרב לקהל
מעודכן ושוחר לייף סטייל מכל רחבי העולם .הקבוצה נמצאת בתנופת פיתוח בארץ ובעולם ומקימה כיום בתי מלון
ביעדים נבחרים ביוון ,קפריסין ,גרמניה ואיטליה כמו גם בתל אביב ,ירושלים ,אילת ועוד.
למידע מורחב על המלונות www.brownhotels.com/he :למרכז ההזמנות9646* :
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