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מלון המלך דוד ,מרשת מלונות דן ,נבחר על ידי המגזין היוקרתי Robb Reportלרשימת  100בתי המלון הטובים ביותר
בעולם לשנת  .2013למגזין תפוצה של מאה אלף עותקים ויוצא לאור למעלה מ 30-שנה

 :Categoryתעופה

המלך דוד ,המלון היחיד מישראל שנכלל ברשימה המכובדת יחד עם מלון הבוטיק "מלון מונטיפיורי" ,נבחר תחת
קטגוריית "אפריקה והמזרח התיכון" על ידי המגזין היוקרתי. Robb Report
ה Robb Report -הינו ירחון היוקרתי ביותר בצפון אמריקה עם תפוצה של  100אלף עותקים .הבחירה לרשימת 100
בתי המלון הטובים ביותר בעולם מתבצעת על ידי עורכי המגזין
בין המלונות הנוספים המופיעים ברשימה:
 – Brandenburger Hofברלין ,גרמניה

Page: 1

מלון המלך דוד בין  100הטובים בעולם
/https://www.ias.co.il/%d7%aa%d7%a2%d7%95%d7%a4%d7%94/%d7%9e%d7%9c%d7%95%d7%9f-%d7%94%d7%9e%d7%9c%d7%9a-%d7%93%d7%95%d7%93-%d7%91%d7%99%d7%9f-100-%d7%94%d7%98%d7%95%d7%91%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9d

 – Royal Mansourמרקש ,מרוקו
 –The Merrion Hotelדבלין ,אירלנד
 – The Siamבנגקוק ,תאילנד
 – Four Seasons Hotel George V, Parisפריז ,צרפת
 – The Connaughtלונדון ,אנגליה

ה Robb Report-הינו ירחון היוקרתי ביותר בצפון אמריקה עם תפוצה של  100,000עותקים היוצא לאור למעלה מ30-
שנה .אחת לשנה מפרסם המגזין את רשימת  100בתי המלון הטובים בעולם הנקראת "The Robb Report 100
 ."Hotelהבחירה לרשימת  100בתי המלון הטובים ביותר בעולם מתבצעת על ידי עורכי המגזין .ההוצאה לאור של
 Robb Reportבעלת כ 45-מגזינים בתחומים שונים ומגוונים בעולם הלייף סטייל והיוקרה.
"המלך דוד" ,מרשת מלונות דן הוא המלון הישראלי הרגיל היחיד המופיע ברשימה מיוחדת זו ,לצד מלון הבוטיק "מלון
מונטיפיורי" .המלון נכלל ברשימה המכובדת כשעורכי המגזין מנמקים את בחירתם כך" :המלון משלב באופן מקסים בין
יופי והיסטוריה ,ובמשך  83שנה אירח נשיאים וראש ממשלה מרחבי העולם 2 .הקומות העליונות של המלון ששופצו
ונפתחו מחדש בשנת  2011מציעות את החדרים הטובים ביותר .הבריכה בחוץ ממוקמת בחצר ירוקה וטרופית והכול עם
הנוף המרהיב והייחודי של העיר העתיקה".
רפי בארי ,סמנכ"ל השיווק ברשת מלונות דן " :אנו גאים על ההישג המרשים של מלון המלך דוד אשר נבחר לרשימה
המכובדת ביותר לצד המלונות המובילים בעולם ונכלל בין  100בתי המלון הטובים בעולם .נשקיע גם בעתיד בכדי
להמשיך ולשאת בתואר המכובד תוך עמידה בתחרות מול המלונות המצוינים הנוספים הפועלים בארץ".
המלון היוקרתי  ,חבר ברשת המלונות העולמית  ,The Leading Hotels of the Worldצופה אל נופי העיר העתיקה
בירושלים ושוכן במרחק הליכה מהאתרים הקדושים וההיסטוריים וממרכזי המסחר והתיירות הרבים בעיר.
במלון  233חדרי אורחים הכוללים  42חדרי יוקרה מיוחדים וסוויטות מפוארות :סוויטה נשיאותית ,סוויטה מלכותית
וסוויטת ירושלים בה לנו שועי עולם :נשיא ארה"ב ברק אובמה ,הנשיאים לשעבר גורג' וו.בוש ,ג'ורג' בוש האב ,ביל
קלינטון ,רעייתו מזכירת המדינה הילארי קלינטון ,נשיא רוסיה ולדימיר פוטין ,חוסיין מלך ירדן לשעבר ,הנסיך צ'ארלס
יורש העצר הבריטי ,נשיא צרפת ניקולא סרקוזי ,יורש העצר הספרי הנסיך פליפה ,סולן  U2בונו ,נעמי קמפבל ,מרתה
סטיוארט ,שחקן הקולנוע הבריטי רוג'ר מור ועוד רבים.
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