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זהבי
הישראליהתיירותבעולםהחםהעתרמפנקים,מצימריםתשכחו

לגמהמצרית,כותנהבמצעיהשתכשכהרוסונירהבוטיק.מלונותהוא

לנסותכדימעוצבים,בסבוניםוהתמרקהחרסינהמספליצמחיםתה

בוטיקמלוןבעצם,זה,מההבוערת:השאלהעללענות

איןחושביםהזמןכלאנחנו

האורחים.חווייתאתלהעצים

נניח?לחצי,המחיראתלהורידמהעםאני;

^₪*
בוטיק?מלונותכמהעלשנמליץ

שמספ־כאלהמעוצבים?מיוחדים?

"■י^

$TS1$^שמספ"■י$TS1$

$DN2$^שמספ"■י$DN2$
שישרקבשמחה,״חורה״?גםקים

לאבוטיק".״מלוןכזה,דבראיןקטנה:בעיה

בוטיק״.ל״מלוןישראליתקןשוםאיןבאמת.

המ־ביתעללהכריזיכולאחדכללמעשה,

לון

$TS1$המלון$TS1$

$DN2$המלון$DN2$400מונההואאםגםבוטיק״.״מלוןשלו

מרפסתלסגוריכוליםאגב,אתם,גםחדרים.

יוכללאואישבוטיק״כ״מלוןאותהולשווק

נגדכם.לטעון

פה,שבעלתורהמעיןהואישראליבוטיקמלון

עכשיוחקיקה.אותקינהבשוםמגובהשאינה

צי־שלאוסףהופךמהראשךאתותשכרילכי

מרים

$TS1$צימרים$TS1$

$DN2$צימרים$DN2$בוטיק?למלוןמרכזיאוכלחדרעם

בהגדרות,להתעסקלאאחדפההחלטתיאז

קטנטנים.עדקטניםמלוןבתילחפשאלא

ביןההבדלאתיודעיםאיכשהו,הישראלים,

זאת,מלברבוטיק״.ל״מלוןל״צימר",״מלון״

ייקראצימריםשלאוסףמוגדרשבגלילמה

בוטיק״.״מלוןבתל־אביב

רביםמצומצמת.היריעהמראש:ייאמר

יוכלושנבחרואלהאךנסקרים,אינםוראויים

הקטנים.המלונותשגעתעלמושגלהתוות

הקטניםהמלונותסצינתלבהדגש:ועוד

שראויוכמוובמיוחד,תל־אב־ב,הםועיקרה

רוטשילד.שדרותסביב

למלוןשהגעתםפימגימכמהזאת,ובבל

בוטיק:

המניעהדלקאינםו״עסקים״״רווחים״

זהולרובקטנטן.מלוןביתבתפעולהראשי

הבית.בעלישלעינםבבתהפרטי,הבייבי

נוכהותהביתלבעליישהקטניםבמלונות

האווירההקצב,בקביעתמשמעותייםומשקל

"חברתשוכריםלאכאןייראה.זהכלואיך

לבית.שדומהמשהויוצריםאלאמיתוג״,

הבוטיקמלונותברובשנתיים,לפניעד

מג־הסדריםאלאמטבח,היהלאבתל־אביב

וונים

$TS1$מגוונים$TS1$

$DN2$מגוונים$DN2$משתנה.זהכלבסביבה.קפהבתיעם

במטבחמצוידיםהחדשיםהבוטיקמלונות

שהק־הפכהשלהםוהקולינריהפרטי,ובשף

נית

$TS1$שהקנית$TS1$

$DN2$שהקנית$DN2$.ראשית

והנשמההלבהנהעיצוב!הואהמשחקשם

משקיעיםכאןבוטיק.מלוןכל)כמעט(של

הפנ־אתלייחדכדימיטבםאתהמקוםבעלי

טזיה

$TS1$הפנטזיה$TS1$

$DN2$הפנטזיה$DN2$להבדילאישי.חותםבהולהטביעשלהם

מחרדינמיהעיצובכאןגדולים,מלוןמבתי

משוקחדשהביררמאיירשידתהבעליםיביא

בגינה.פינהיוסיפומחרתייםהפשפשים.

מאיפהששאלתיפעםבכלכמעטלתדהמתי,

הס־אתמשיגיםאיפההמאפרה,מהיכןהאהיל,

רוויס,

$TS1$,הסרוויס$TS1$

$DN2$,הסרוויס$DN2$גמליםבשיירתהבאנוזהש״אתנעניתי

אווקנה״לרומאנסעשלנו״האוצרממצרים״,

ראבק!בברבדוס״.למעננועוצבה״המיטה

מלוןאתגםשעיצבהקולונימוס,שאוריתמזל

שאתשאומרתמעשיתאישההיאהאפנדי,

במסגרת.כתובותבראשון.קוניםהפורצלן

בוטיק?מלוןמיועדלמי

והפתעותשינוייםלשוחרי

בסביבהלהןונוחלברשנוסעותלנשים

יותרומגוננתאינטימית

לפניבפקקיםלעמודלהםשנמאסלאלה

ההצגהואחרי

ולפודיזאוכללאוהבי

וחרי־מפגמיםלהתעלםשמוכניםלאלה

קות:

$TS1$:וחריקות$TS1$

$DN2$:וחריקות$DN2$הוא.גםקטןהצוותקטנטניםמלוןבבתי

לכםיסחבותמידלאמעלית,ישתמידלא

עלולבקבלההאישגםלחדר.המזוודהאת

לט־לענותולאהפנליםבניקויעסוקלהיות

לפון

$TS1$לטלפון$TS1$

$DN2$לטלפון$DN2$.שלכם

שע־לעתים,התמחור,אמידים.לאנשים

רוריית־,

$TS1$,שערוריית$TS1$

$DN2$,שערוריית$DN2$השבועאמצעביןהבדלאיןוכמעט

ועדיאוקבוצותשלהכספיהמחסהגםלסופו.

גםכאןהאלה.במקומותיעילאינועוברים

האחרון.הרגעשלהנחותלרובאין

בוטיקנחנוו

ונ״אהתימנים,כרםפרנזייר.עדן

ללילהשקל050,1ממוצע:מחיר

חדרים:מספר

כן?מלון,בתישלהמדרוגועדתלאזוכאן

יורשהכןועלממילא,אישיתהזוהסקירה

ברחובוהקטןהוורדרדהמלוןמןליהנותלי

המ־באווירהמשהובתל־אביב.ביותרהציורי

תוקה

$TS1$המתוקה$TS1$

$DN2$המתוקה$DN2$עתירהוורודבעיצובהפנים,ומסבירת

ראלף)שלהפרחונייםובטפטיםהנברשות

זה.אתעושהלורן(

המסעדה־לובי־ביתהיאמקטימה:פחותלא

מוארת,היאהמקום.לבאתשמהווהקפה,

שלהיצירתיתהבוקרוארוחתמזמינהחמימה,

היום.כללאורךבהמוגשתאושריאריההשף

ומיכאלסולוביובסרגייהזוגבניאישי:הבל

פנ־הגשימובהכשרתם()רופאיםאוסטינובה

טזיה

$TS1$פנטזיה$TS1$

$DN2$פנטזיה$DN2$כרםשכונתבלבהדורקלאסימלוןשל

לטענתם(,החדשה״,)״נווה־צרקהתימנים

הת־שלהםוחבריםבאזור,ביתששכרולאחר

עקשו

$TS1$התעקשו$TS1$

$DN2$התעקשו$DN2$ללון.לקפוץ

״גלי־צימרארוחתעודלאהאוכל.אפיקומן:

לית״

$TS1$״גלילית״$TS1$

$DN2$״גלילית״$DN2$זי־אלאהחביתה״,אתתרצו״איךעם

קוקין

$TS1$זיקוקין$TS1$

$DN2$זיקוקין$DN2$.אושריאריהשלבתפריטוניצוצות

בייקוןשזהקרוק־מאדאם,כמויציאותתמצאו

בתוךשנצרכיםמעושנתגאורהעםסלמוןאו

בסלמון/ממולאותטריותפחזניותקרואסון,

פטריותדוקסלאותרד,קרםאושמנת,גבינת

מרוכזות(,פטריותמהמונימחיתכעין)שזו

עמוד 1
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עמוד 2



ןהקלאסיפרמייר.בעדןבוקרארוחתהארמוןבטליהאפנדי.אקלקטיסגנוןטלמה.

ופי־מסקרפונהממולאטוסטופרנץ׳אוי,

רות

$TS1$ופירות$TS1$

$DN2$ופירות$DN2$,אלהכן,מכירים?סוזטוקרפיבשים

סוזטקרפפעםלכםיצאקלאסיקה.מפעם.

יש.כאןבוקר?לארוחת

בקפידה.מעוצבקטן.החדר?ואיךנו,

נוח.

שוקהכרם,הים,רציניים?אתםמסביב:

"התחנה״.הטיילת,נווה־צרק,הכרמל,

באותוהמיתולוגיתצארוםמסעדתוגם

הרחוב.

פתו־המפוארתהמסעדהכורסה:לתיירי

חה

$TS1$פתוחה$TS1$

$DN2$פתוחה$DN2$היום.כללארוחות

הפמוטות,מגבת(:)ולאהביתהלגנוב

פר־כליםמערכתהשידה,החוגה,טלפון

חונית

$TS1$פרחונית$TS1$

$DN2$פרחונית$DN2$שלמפורצלןRoyal Prague
הפשפשים.משוקכולם

הכ־במדרגותמעקהאיןלמההקושיה:

ניסה?

$TS1$?הכניסה$TS1$

$DN2$?הכניסה$DN2$חדריםכמהגםמוצעיםלאלמה

וליצורחדריםשנילפרק)כן!גדולים?

אחד(.חרר

לסיבובהאפשרותאתנצלוממני:הצעה

הסטייליסטבליוויבאזור,האופנהבמעוזי

המלון!לכםשמנפק

ת״א.11ישכוןרח׳פרמייר:עדן

0095545-30טל׳:

נמרללטף

תל־אביבעלמה,מלון

ללילהשקל006,1000,2מחיר:

19מספרחדרימ:

הבו־בעיצובהזה?המלוןמפתיעבמה

טה

$TS1$הבוטה$TS1$

$DN2$הבוטה$DN2$,בניגודים,בחוצפההמשתמשוהרענן

לביןושחור־לבןומנומראדוםצבעיבין

הבנייןשלוההדוריםהמקורייםהחלונות

אקלקטי.בסגנוןשעוצבהתל־אביבי,

המו־הציבור,בשטחיהאפלוליותדיזיין:

זיקה,

$TS1$,המוזיקה$TS1$

$DN2$,המוזיקה$DN2$עבו־שלמאודהעכשוויתהבחירה

דות

$TS1$עבודות$TS1$

$DN2$עבודות$DN2$המדוברתהמסעדהועלמה,האמנות

יפרוץשתכףרומזיםרושפלד,יונתןשל

עו־כניגודאבלשיתי,שלfffלייןכאן

מרים

$TS1$עומרים$TS1$

$DN2$עומרים$DN2$בוקרארוחתשולחנותהפאטיובגן

מאופייןכולוהמלוןלבנות.מפותעם

פרטכלעלמסודרתמלונאיתבחשיבה

האורח.לנוחות

הבע־שטראוס,ועדיעיריתאישי:הבל

לים,

$TS1$,הבעלים$TS1$

$DN2$,הבעלים$DN2$שתיהצוותבראשלהעמידהשכילו

שביט(ומאיהדוהאן)גליתמלונאותנשות

ומוטיבציה.ניסיוןעם

הטורקית.הסוויטהאתלבדוק:כדאי

בהדריםלכםשימתיןמההנהאפיקומן:

הפלטפורמותלכלמטעןלנוחותכם:

רוטתומספטרשלסבוןהדיגיטליות,

שמעו־ונפלא(,טרנריהדרים)בניחוח

צב

$TS1$שמעוצב$TS1$

$DN2$שמעוצב$DN2$ביתנעליבליטות,עםעיסויכאביזר

עיתוןאנטי־סקיר,סוליותובעלותרכות

נשנושיםתשעהעםמגירהבקשתכם,לפי

שלהם,המחיר)טוב,וממותגיםמעוצבים

קירורתאעםמקררהיסטרי(.זוזים,30

אשפהפחימשוכללת,תאורהבקרתליין,

היטב.וממוקמיםגדוליםנוחים,

השולחןעלמגכת(:)ולאהכיתהלגנוב

חלי־בתרמוס,לכם,תמתיןחדרבכל

טת

$TS1$חליטת$TS1$

$DN2$חליטת$DN2$לצדהמקום,מגינתארומטיתצמחים

בביתליישםקלכמהמעוצבים.ספלים

משפחתי.לפינוקאולאורחים

הכל.אלנבי,רוטשילד,שדרותמסביב:

הלי־אונסיעהדקותחמשרקהים:שירת

כה

$TS1$הליכה$TS1$

$DN2$הליכה$DN2$,בחוף.ואתםנסבלת

להזמיןואפשרלהדהיםיפההגג:שירת

לכאן.והאוכלהקפהאת

שלהנפלאהעלמהמסעדתקולינרי!.:

הבוקרארוחתשבטבורה,והבררושפלר

הפנטסטיותהלחמניותלמעטסטנדרטית,

ב״הרברטרושפלדתשלובתממאפיית

סמואל״.

וכמובןהבוקרארוחתהגג,בורסה:תיירי

לכולם.פתוחיםהמסעדה

מב־רעשהרבהכהחודרמדועהקושיה:

חוץ

$TS1$מבחוץ$TS1$

$DN2$מבחוץ$DN2$הלילה?שעותבכל

ת״א.23יבנהרח'עלמה:

info@almahotcl.co.iמייל:

יף

יהיי*ה

טכוהאפנדי,מלון

שקל;004,1008,2השכוע:אמצעמחיר:

ללילהשקל007,1002,3םופ״ש:

12חדרים:מספר

מי־השולחןעללישמיםהיונניחהאתגר:

ליון

$TS1$מיליון$TS1$

$DN2$מיליון$DN2$לשקםממניומבקשיםיותראודולר

שנ־שנה003,1בןעותמניבנייןולשפץ

ראה

$TS1$שנראה$TS1$

$DN2$שנראה$DN2$העתיקהבעירצרברחובחורבה,כמו

יר־אוריהיזםמצליחה.הייתילאעכו?של

מיאס

$TS1$ירמיאס$TS1$

$DN2$ירמיאס$DN2$בכךהשקיע״הלנה*(,בורי״,)״אורי

מופת.יצירתוהוציאשניםשמונה

פרסקותמעוטרמסוגנן,ביתהתוצאה:

רוז־ואשנביקירשלואפריזיםתקרה

טות.

$TS1$.רוזטות$TS1$

$DN2$.רוזטות$DN2$היסטו־ושכבותרבדיםמרובתעכו

ריה

$TS1$היסטוריה$TS1$

$DN2$היסטוריה$DN2$מייצגוהמלוןירושליםכמווכיבוש

כווןהמאמץעיקרהתרבויות.עושראת

לשחזורםאוהמקורייםהחומריםלשימור

אתלהקיףכריימיםלכםיידרשוהמדויק.

השח־אמנותההיסטוריה,הסגנון,מכלול

זור

$TS1$השחזור$TS1$

$DN2$השחזור$DN2$יצרו.אלהשכלשיעורלאיןוהיופי

קו־ואוריתרייקרוניתהמעצבות,דיזיין:

לונימוס,

$TS1$,קולונימוס$TS1$

$DN2$,קולונימוס$DN2$עללהאפיללאכריהכלעשו

ונתנוהעוצמתיים,המקורייםהחומרים

לדבר.והמסגרהיםולנופיהכבירלמרחב

הקש־ומרפסתהענקייםה״סלונים"שני

תות

$TS1$הקשתות$TS1$

$DN2$הקשתות$DN2$נשימה.עוצרי

איסטנ־שלהמשוחזרהקירציורלהשתגע:

בול.

$TS1$.איסטנבול$TS1$

$DN2$.איסטנבול$DN2$המוארים,הרוזטותריקועיעםהמחיצה

לאפל.וממוארלזהבמכסףשמשתנים

נוכחתישותהואהיםעכו!זוהיהים:שירת

החדרים.מןוחלקהגגהמרפסת,מן

לפ־צופהמעוצב,גגאופרה.הגג:שירת

נורמה

$TS1$לפנורמה$TS1$

$DN2$לפנורמה$DN2$ומאפשרחיפהועדמראש־הנקרה

שקיעה.לעתהסנוניות״ב״מחוללחזות

מסתחררותמהן,אלפיםמתקבצותבקיץ

״נשיונלשלבסרטכמולמטה,וצונחות

עדיוםבכלהצהריים,אחריג׳יאוגרפיק".

נקניקיםגבינות,כאןמוגשיםהשקיעה,

לאדם(.שקל90ומשקאות

גבוהההגימורשרמתברורהחדר?ואידנו,

מצריתהכותנהומהודר,מאופקוהעיצוב

שמייםתכולמשקפותוהרוזטותלמשעי

באשנבים.ליס״דהה״פלרפרזולידרך

למהתאורה?מספיקאיןלמההקושיה:

קיר?בחצירקמוסתריםהשירותים

הטיילתעלצעירהתחמיצואלממני:עצה

העתיקה.בעירמאורגןוסיור

במלוןסיורלתאםמוזמניםכורסה:תיירי

עבודותשלמסקירהוליהנותתשלוםללא

והאמנות.השחזור

עכו.התשיעי,לואירח׳האפנדי:מלון

7979927-470טל׳:

השכונתיהבוטיק

ת״אברדיצ׳בסקהוטל

ללילהשקל913006,1המחיר:

23חדרים:מספר

שמת־הבוטיקמלונותביןגםהאווירה:

קבצים

$TS1$שמתקבצים$TS1$

$DN2$שמתקבצים$DN2$יוניםכמורוטשילדשדרותסביב

אחדהואבי־ברדיצ׳בםקיפיקוסיםסביב

השדרות,בצפוןמיקומומזמינים.היותר

אותוהופךהתרבות,מהיכלפסיעהמרחק

התיאטרוןאחרינרדמיםשבוהזהלמקום

נו־אליולמשוךכריקסםמספיקבוויש

סעים

$TS1$נוסעים$TS1$

$DN2$נוסעים$DN2$.למרפסתשנכנסיםמהרגעיגעים

בואכהקטנהגינהישולצרההקפהבית

ומקבל.מחייךמשהוישהקבלה,דסק

עמוד 3



ומזממפנקברדיצ׳בסקי..3הבריכהאלהשבילוגסטון.פנחסאחוזתהאסתטיקהלשוחרירוטשילד.בוטיק

שעות24הואהשירותכאןאבלהאורחים,

השעון.סביבבאמתביממה.

האל־האינטרנטהמזמין,הספאאפיקומן:

חוטי

$TS1$האלחוטי$TS1$

$DN2$האלחוטי$DN2$לכםנראההקווי.והחיבורהמהיר

אוטו־הואבוטיקמלוןבחדרישאינטרנט

מטי?

$TS1$?אוטומטי$TS1$

$DN2$?אוטומטי$DN2$נשבעיםאםגםלעתיםשוב.תחשבו

להתחבר.קשהשיש,במקום

מהאור,והרבהנרחביםחלונותדיזיין:

השישהעץ,בחומריהמשחקאתשמדגיש

והמעצבהאדריכלעיצבהמלוןאתוהעור.

רובעמוס.ולאבהירבאופןישראלירובי

מנו־שיש,אמבטיותמיובאים.הפריטים

רות

$TS1$מנורות$TS1$

$DN2$מנורות$DN2$אירופיים.אמנותוחפציאר־דקו

מנו־זוגאתמגבת(:)ולאהביתהלגנוב

רות

$TS1$מנורות$TS1$

$DN2$מנורות$DN2$הקבלה.בדלפקהאר־דקו

עורבחיפויימעוצבכמובן.בר:טאפאס

״עכשווית״.מגדירשהמלוןובצבעוניות

בוקר/ברא־ארוחתכוללהמחירקולינריה:

נץ׳

$TS1$בוקר/בראנץ׳$TS1$

$DN2$בוקר/בראנץ׳$DN2$צרפתיפרקט)עםהקפהבביתמצוינת

רועיהשףשלאור(,והרבהעורוריהוט

סטנ־בוקרמארוחותמאודהשונהסופר,

דרטיות.

$TS1$.סטנדרטיות$TS1$

$DN2$.סטנדרטיות$DN2$:מקושק־ביצהבירה,ופלכולל

שת,

$TS1$,מקושקשת$TS1$

$DN2$,מקושקשת$DN2$וחרדלמקורמלובצלעגלנקניקיות

בריושעלעלומותביציםגרגירים.ריז׳ון

סל־פטריות,תבשילסנט־מור.גבינתעם

מון

$TS1$סלמון$TS1$

$DN2$סלמון$DN2$,אוסלמון.וביציהולנדזרוטבמעושן

קוקוס,פנקייקס,גבעתמתוקים:ערימת

סיני.ופקאןיערפירות

הבוקר־בראנץ׳ארוחותבורמה.־לתיירי

נוחה,מיטהמעוצב,בהיר,החדר?ואידנו,

חדרקטן.היהלפחות,שלי,החדראבל

אח־ומאפשרנוחזאת,לעומתהאמבטיה,

סון

$TS1$אחסון$TS1$

$DN2$אחסון$DN2$.טואלטיקה

ת״א.14ברדיצ׳בסק־הוטל

info@hotelbtlv.comמייל:

רוטשילדהייתזיו

"ארוטשילד,מלון

ללילהשקל056,1009,4מהיר:

29חדרים:מספר

חומרשוחר־במחתרת,מעצביםדיזיין:

עוברירובשלכם.המקוםהנהואסתטיקה,

הביתאתמזהיםתל־אביבותושביהאורח

שלישייתעםרוטשילדבשדרותהיפהפה

עפרהשלהמפורסמיםהפסלים־הזמרים

והכי־השולחנותבמרפסת.צימבליסטה

סאות

$TS1$והכיסאות$TS1$

$DN2$והכיסאות$DN2$בקדמתשניצביםשחורמברזל

ההתחלהעלמכריזיםהשררה,מולהמלון,

וחרם,בנייןפועליעםענייןכאןלכםשיש

ועץ.ואבן,וזכוכית,ונחושת,

ה׳׳רוטשילד״שלהעיצוב־תההשקפה

אםמזון:עלשלילהשקפהלמדידומה

אותםתטרידואלמשובחיםהחומרים

זרעם.בתיבולאובמניפולציותמדייותר

שהם.כפילהתבטאלהםהניחו

מיםשבהםחרס,כדיבחדריםתמצאוכך

קרירו־עלשומר)והחרםלשתייהקרים

תם(,

$TS1$,)קרירותם$TS1$

$DN2$,)קרירותם$DN2$והםממצריםשהובאותאורהגופי

שי־שלותועפותביופיים,נשימהעוצרי

קועים,

$TS1$,שיקועים$TS1$

$DN2$,שיקועים$DN2$כוללהנייר,מוצרי)כלהטבעות

וצריבות.הבלטותהביקור(,כרטיס

להעבירתוכלוכאןהממששימ:לציבור

ולפר־לליטושלחפציםחומריםביןשעות

זול

$TS1$ולפרזול$TS1$

$DN2$ולפרזול$DN2$.חדרשבכלכךעללדברשלאולשיוף

הסבר(.)תכףאחרטריפטיךלכםיחכה

אתהקימויפרחואביענתאישי:הכל

הנדיבשלופועלולחזונוכמחווההמקום

רוטשילד.דהאדמונדהברוןהידוע

חק־תשתיותהקמתכללזהחזוןכידוע,

לאות,

$TS1$,חקלאות$TS1$

$DN2$,חקלאות$DN2$הב־ישראלבארץותרבותעשייה

תולית,

$TS1$,הבתולית$TS1$

$DN2$,הבתולית$DN2$מתכווניםבמלוןרביםומוטיבים

זו.לעשייה

המ־היחידהבוטיקמלוןאוליאפיקומן:

ספק

$TS1$המספק$TS1$

$DN2$המספק$DN2$הספאמוצריחזוןעםטואלטיקה

ירושליםבהריונארזיםמיוצריםוהסבונים

מוגבלויותבעל־שמעסיקקטןבמפעל

טפחעודהעבודה.במעגללשלבםכדי

אגב,רוטשילד.דהאדמונדשלמחזונו

מצוין.הניחוח

המקוריותהעץדלתותהבי־הכי:

מס־ומהוותהעצם,עדשויפושבבניין

גרת

$TS1$מסגרת$TS1$

$DN2$מסגרת$DN2$אמנות:ליצירתלשלושהמחולקת

במיוחדליצורנתבקשוישראליםאמנים

דרךתחנותשלצילוםבהשראתטריפטיך

תלויחדרבכלישראל.במושבותהברון

וזובמומחיות.מואראחר,כבדטריפטיך

ההתחלה.רקבאמת

כמובןבר:טאפאם

הצצהכוללהבוקר,ארוחתכורסה:תיירי

המושקע,המדרגותבגרם

למשל

ישראלייםיינות:מרתן«

רוט־ומעניין.מגווןבלבד.

שילד,

$TS1$,רוטשילד$TS1$

$DN2$,רוטשילד$DN2$אמרנו?כבר

ומבשלתיוצרתצמחונית:קולינריה

ופי־ביוגורטצלויהקינואההשפית.יהל,

לח

$TS1$ופילח$TS1$

$DN2$ופילח$DN2$,שמנת,בגבינתקלויחצילעגבניות

ברו־צלויארטישוקבבלסמ־,צלוישומר

טב

$TS1$ברוטב$TS1$

$DN2$ברוטב$DN2$,עומריםאלהכלשורשים,סלטיקיסר

הבוקר.מארוחתכחלקלרשותכם,

ונרחביםגדוליםהחדריםהחדר?ואידנו,

בול־אבווריםתליאביב.למלונותיחסית

טים

$TS1$בולטים$TS1$

$DN2$בולטים$DN2$והכם־בעובייןהכפולותהמגבותהם

פות

$TS1$והכםפות$TS1$

$DN2$והכםפות$DN2$טאבלטים.לטעינתחיבוריששבהן

ול־לצניעותהטיףהברוןאםהקושיה:

חיים

$TS1$ולחיים$TS1$

$DN2$ולחיים$DN2$,006,4עולהשסוויטהזהאיךירוקים

לרומא,לקפוץאפשרהזהבמחירשקל?

ולחזור.פונגילזלול

71רוטשילדשררותרוטשילד:מלון

ת״א.

info@the-rothschild.comמייל:

שקטיםנזי

שבי־ציוןourrפנחסאחוזת

השבועבאמצעללילה,שקל006,2מחיר:

שףארוחתאוטיפולכוללהמחיר

חדרים.־מפפר

רקהכלעוצמתה,במלואהים:שירת

מתכת־המתחםשלמרחביוכלבשנה.

בים

$TS1$מתכתבים$TS1$

$DN2$מתכתבים$DN2$המרהיבההחוףשמורתועםמיםעם

בחדרים,לחוף.המלוןגןשביןוהשקטה

התקרהעלמפזזיםחורף,שלבצהריים

המים.מןשמוקרניםזהרורים

תחו־מעניקההעצומההווילההאווירה:

שת

$TS1$תחושת$TS1$

$DN2$תחושת$DN2$מטבחלובי,ולאסלוןפרטיבית

בועומדותשתמידומצויד,מזמיןענקי,

ספאמלוחות.גםועוגיות.עוגותכמה

מולולהתרווחלסעודואפשרויותמצויד

שחייה,בריכתגזיבו,אוכל,שולחנותהים:

החוף.אלשביל

שלהרכבתלתחנתמאודקרובאפיקומן:

לנהוג!בלילבואעכו!

היםלכיווןפאטיואומרפסתדיזיין:

פעילעציםקמיןמהחדרים.אחתבכל

ברי־נרחבים,בגדיםארונותחדר,בכל

כה

$TS1$בריכה$TS1$

$DN2$בריכה$DN2$לחורף.גםמאודשמתאימהמחוממת

אמיתיתמוטיבצייתללאמתרווחיםכאן

לאנשהו.לצאת

גיוונובכלצפונימערביגלילמסביב:

להשקיעתרצואםספקאבלותפארתו,

פשוטלכםקוראכשהמקוםב״מסביב״

בינינו(.המחיר,)וגםלרבוץ

שמ־יפהפייםחתוליםשנימגרגר:בונוס

סתובבים

$TS1$שמסתובבים$TS1$

$DN2$שמסתובבים$DN2$ביריאישיתומטופליםבמרפסת

מהצוות.רותם

ובהיריםנוחיםנרחבים,החדרים?ואידגו,

ותשומתעיצובשלאלמנטיםמיליוןעם

בצורתנפרד,אמבטכעיןישברובםלב.

אבן,חלוקיעלהמוצב)נשבעת!(מעוין

ונוח.גדולרחצהוחדר

אתמגבת(:)ולאהביתהלגנוב

סידוריבמקוםהפקעותסידורי

הציבו־השטחיםבכלפרחים,

ריים.

קולינריה:

$TS1$:הציבוקולינריה$TS1$

$DN2$:הציבוקולינריה$DN2$כשרהבוקרארוחת(

מיוחדת.יצירהללאתעודה(ללא

300)כ־יצירתיותארוחות־שף

מוריסהשףשמביןלסועד(,שקל

בחדרומוגשותמראשבתיאוםזריהן

בחוץ.אוהמסונףהאוכל

למהאעשה,אנימההמחיר.הקושיה:

הנחותאיפה״?בספרהמתחילהוא

השבוע?אמצע

TS1$$שבי"TS1$$שבי־מושבוגמטון:פנחסאחוזת
$DN2$"שבי$DN2$

8282827-750טל׳:ציון.

מגבת(:)ולאהביתהלגנוב

אושהמעצבתעבורכם,פרקטיותרכישהכתובותכמההנה

האפנדי(:המלוןהממצאים)מתוךלנומנדבתקולונימוס

יפיםצמר־שטיחיםרשתזיגלר:שטיחי

נוף־יםמסחרימרכזג׳ו,היבואןחנותספלים:

הרצליהטירןמרכזהמדינה/כיכרבנדנהבלובסן!:מגשי

ת״א14חצריםברובאשרהזמנהלפימגורות:
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