
עד כמה רומנטי יכול להיות 
מלון שחדריו שוכנים במגדל 
חדיש הממוקם סמוך לכיכר 

העצמאות המיתולוגית במרכז 
נתניה? ובכן, הנוף לים הנשקף 

ממרבית 75 החדרים, עיצוב 
הפנים הייחודי ובמיוחד הספא 

הענק, Via Maris, עונים על 
השאלה.

לעומת מלונות בוטיק 
השוכנים במבנים היסטוריים 
ששופצו ועוצבו מחדש, כאן 
מדובר במבנה חדש לחלוטין 
הכולל את מרב השכלולים 

הטכנולוגיים, כולל נגישות 
לנכים ואפילו חניה )על בסיס 

מקום פנוי(. זוגות רומנטיים 
יבלו מן הסתם בעיקר בספא 
הענק שכולל בריכה מקורה 

ומחוממת, ג'קוזי, חמאם, 
סאונות ומגוון עשיר של 
טיפולים, חלקם ייחודיים 

למקום.
בקרבת המלון: כיכר 

העצמאות המלאה והגדושה בתי קפה ומסעדות, חופי רחצה 
והטיילת הנתנייתית המושקעת. עכשיו, באמצע הקיץ ולמרות 

הקורונה, השפה המדוברת כאן היא בעיקר צרפתית, מה שמעניק 
מעט נופך בינלאומי לאווירה.

davidtower.co.il :מיקום: רח' המלך דוד 8, נתניה. אתר ¥
¥ טיפ: אתם חובבי הליכה? אין כמו חופי הים של נתניה 

והשרון לצעוד בהם בזוג למרחקים ארוכים: דרומה לכיוון 
 חוף פולג או צפונה, לכיוון חוף בית־ינאי, עניין 

של 8.5-7.5 ק"מ לכל כיוון. 

20 חדרים וסוויטות במבנה היסטורי משופץ 
להפליא, בעיצוב אקלקטי בלב תל־אביב של פעם, 

ברחוב אלנבי. יש מי שירימו גבה ויאמרו לעצמם, מה 
לרומנטיקה ולרחוב הרועש והמפויח בלב העיר? אבל זו 

טעות: "אסמבלאז'" הוא אי של קסם בסביבה עשירה בתכנים 
ובאפשרויות בילוי: שוק הכרמל, מדרחוב נחלת בנימין, שדרות 

רוטשילד, רחובות כרם 
התימנים, "העיר הלבנה", 
חוף הים – כולם נמצאים 

במרחק הליכה קצר. את מגוון 
המסעדות והפאבים קשה אפילו 

לספור, וגם חובבי שופינג ימצאו 
בסביבה מבחר אינסופי של 

אפשרויות מעניינות.
המלון עצמו שוכן במבנה משנות 

ה־20 של המאה שעברה. בעבר 
התמקמו בו משרדי קרן קיימת 

לישראל, בשנים האחרונות שופץ 
ועוצב מחדש. חדר המדרגות מאכסן גלריה לאמנות מתחלפת 

)בימים אלה מוצגות בו שתי תערוכות יחיד, של אלינור מילצ'ן 
ועירית תמרי(. בקומת הקרקע ובחצר האחורית פועל "קפה 

אסמבלאז'" שמציע ארוחות בוקר וערב ומפעם לפעם גם הופעות 
חיות והרצאות. בקומת הגג, מתחמי ישיבה ומרבצים - מומלץ 

לבלות בהם בזמן השקיעה. עוד בגג: חדר לטיפולי ספא.
¥ מיקום: רח' אלנבי 48, תל־אביב. אתר: 

assemblageboutiquehotel.com
¥ טיפ: ממש בימים אלה מוצגת ב"בית העיר", מרחק דקות 

הליכה ספורות מ"אסמבלאז'", תערוכת "עמק הפרחים" הסוקרת 
ומציגה את ההיסטוריה הצבעונית והמרתקת של שכונת "כרם 
התימנים", שכוללת את צמיחת המוזיקה המזרחית, "כוכבי" 
הפשע המאורגן הראשונים, קבוצת הכדורגל "שמשון תל־
אביב" והמסעדות האותנטיות. מיקום: בית העיר, רח' 

bit.ly/2T1EfW3 :ביאליק 27. פתוח בכל יום. פרטים

על הסיפור של "אלמא" נכתב לא פעם, אבל אי־
אפשר שלא לחזור על עיקריו: בסוף שנות ה־60 של המאה 
שעברה עיצב האדריכל יעקב רכטר את המבנה עבור רשת 

בתי ההבראה של קרן "מבטחים" ההסתדרותית, ובשנת 1972 
אף זכה בפרס ישראל על העיצוב הייחודי. לימים  נסגרו  בתי 
ההבראה, המבנה ננטש ואף עלתה יוזמה להורסו. בשנת 2005 

רכשה את המקום לילי אלשטיין, בת למשפחה ממייסדות זכרון־
יעקב, ולאחר כעשר שנות שיקום, שיפוץ והרחבה, בהשקעה 

כספית עצומה, נפתח המלון מחדש כמרכז אמנות ותרבות.
ב"אלמא" 95 חדרים וסוויטות, מרכז ספא, מסעדה )"אורטוריו" 

המצוינת(, בריכה וחניון צמוד, והוא נגיש לנכים. השטחים 
הציבוריים במלון מהווים גלריית ענק ומשכן לעבודות אמנות, 

חלקן קבועות )מאוסף האמנות הפרטי של לילי אלשטיין(, 
אחרות מתחלפות. במלון שני חללי מוזיקה – "הקיוב" האינטימי 

ו"אולם אלמא" )450 מושבים(, בשניהם נערכים מופעים 
בקביעות, והמלון אף מציע חבילות אירוח משולבות הכוללות 

כרטיסי כניסה מוזלים. רומנטיקנים 
מוזמנים להתפנק במרכז הספא.
לא להחמיץ: סיור מודרך במלון 
ובגלריות )חינם לאורחי המלון(. 

¥ מיקום: רח' יאיר 1, זכרון־יעקב. 
elmahotel.co.il :אתר

¥ טיפ: אוהבים יין? זכרון־יעקב 
ממוקמת בלב חבל היין ההיסטורי של 

ישראל, שבו הוקם ב־1892 ביוזמת 
הברון רוטשילד יקב "כרמל מזרחי" 

המיתולוגי. בסביבה הקרובה פועלים 
יקבים נוספים, וכמעט כולם מציעים 

סיור, טעימות ואווירה: יקבי "תשבי", 
"סומק", "סמדר" ו"פויזנר" ממוקמים 

בזכרון־יעקב עצמה, יקבי "אמפורה", 
"בנימינה" ו"בת שלמה" שוכנים 

במרחק נסיעה קצר.

המיקום - בין המושבה הגרמנית למושבה היוונית 
בירושלים - מצדיק את הקביעה ש"הנה, אתם באירופה". 
ואכן, המבנה היפהפה שהיה שייך לתופרת העילית מרי 

ח'רופה, בת העיירה בית־ג'אלא, מזכיר מאוד מלונות בוטיק 
קסומים בעיירות קלאסיות בגרמניה, בצרפת או בצפון איטליה.

ב"וילה במושבה" 24 חדרים, חצר יפהפייה וחדר ספא. עיצוב 
הפנים "חם" ומלהיב בצבעי אדום, חום־חמרה, כחול, ירוק וחרדל, 

והכורסאות וספות הישיבה מכוסות בריפוד פרחוני ובאינספור 
פריטים קטנים המשלימים את האווירה המיוחדת. ארוחת הבוקר 

מוגשת ב"קפה סמדר", מרחק כמה דקות הליכה )ראו להלן(.
אל תחפשו פה אקשן בסגנון מלונאי־ישראלי, ההפך. ה"וילה" 
היא מקום רומנטי, שקט, שמעודד זוגות להיות ולבלות יחד: 

לשבת בגינה עם כוס יין, לטייל ברחובות המושבה. פארק 
המסילה הירושלמי נמצא במרחק הליכה קצרה, וכך גם מתחם 
התחנה. צעידה למרכז העיר )רחוב יפו והסביבה( תימשך כ־45 
דקות לכל כיוון, ובאוויר הערב הצונן של ירושלים - למה לא?
ועוד: ממש השבוע, בימים רביעי־חמישי, 21–22 ביולי, ייערך 
בגן העצמאות הירושלמי פסטיבל הבירה, ומארגניו מבטיחים 

שיהיה אפשר לטעום בו כ־150 בירות מישראל ומהעולם כולו, 
לצד נשנושים והופעות )מהשעה 18:00, הכניסה בתשלום. 

 .)jerusalembeer.com :פרטים
¥ מיקום: רח' יהושע בן נון 13, המושבה הגרמנית, ירושלים.

brownhotels.com/he/moshava :אתר
¥ טיפ: קולנוע "לב סמדר" שבמושבה הגרמנית פתח את 

שעריו בשנת 1928, והוא הוותיק מבין בתי הקולנוע הפעילים 
בירושלים. רשימת הסרטים 

)סרטי איכות!( ומועדי ההקרנה 
 מתעדכנים בתכיפות באתר:
 lev.co.il/location/smadar 

¥ מיקום: רח' לויד ג'ורג' 4, 
המושבה הגרמנית, ירושלים, 

 בחלקו האחורי של 
בית הקפה "סמדר".

אפשרויות נהדרות לחופשה בזוג פנינה רומנטית
בקיץ הלוהט של 2021 / צביקה בורג

|תיירות |

קפיצה לאירופה 
ירושלים, "וילה 
בראון במושבה"

פינוקים בספא
 נתניה, 

"דיוויד טאואר"

הכי אורבני
 תל־אביב, 

"אסמבלאז'"

תרבות ואמנות
 זכרון־יעקב, 

"אלמא"
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"אמריקן קולוני" הוא מוסד שונה לגמרי: מלון 
עם היסטוריה של 120 שנה כמעט, שמניותיו מוחזקות 
בידי הצאצאים האמריקאים של מייסדיו. המקום שימש 

במהלך השנים כאכסנייה לדיפלומטים, למרגלים, לעיתונאים 
ולמפורסמים מהעולם כולו. הוא ממוקם בצד המזרחי של 

מה שניתן לכנות "קו התפר הירושלמי", לא הרחק מהאתר 
ההיסטורי של גבעת התחמושת. 92 החדרים והסוויטות מעוצבים 

בקפידה ובהתאמה לאווירת התקופה העות'מנית והמנדט 
הבריטי. ארוחת הבוקר מוגשת בפאטיו טובל בירק, בר הקיץ 

בחצר המלון הוא מקום מפגש פופולרי בערבי הקיץ הירושלמי 
הצוננים )המלון אינו כשר(, ויש גם בריכה, ספא, סאונה, חדר 

כושר ואפילו עמדות טעינה לרכב החשמלי שלכם.
למי שמחפשים ריחוק, בריחה, שקט ושלווה – ה"אמריקן" מספק 

הכל ובשפע: נדיר למצוא כאן משפחות עם ילדים, וגם כעת, 
כשאין כמעט תיירים מחו"ל, נשמרת אווירה שקטה.

כדאי לדעת: תחנות הרכבת הקלה ממוקמות בשדרות חיים בר 
לב, כ־500 מטר מהמלון. אין סיבה להזיז את המכונית מהחניה 

כדי לקפוץ למרכז העיר ולמגוון האטרקציות של ירושלים.
 ¥ מיקום: רח' לואי ונסן 1, ירושלים. 

americancolony.com/he :אתר
¥ טיפ: "טיילת החומות" היא דיל 
נהדר למטיילים בירושלים: צמד  

מסלולי הליכה על גבי חומות העיר 
העתיקה. הדרומי - משער יפו ועד 

שער האשפות שבקרבת הכותל 
המערבי - חולף מעל בתי הרובעים 

הארמני והיהודי, כשמהעבר השני 
נופי ירושלים המערבית )באוגוסט 

יהיה מסלול זה פתוח עד 22:00, 
ובימי שישי עד 14:00(. המסלול 

הצפוני מתחיל בשער יפו 
וחולף מעל בתי הרובעים 
הנוצרי והמוסלמי, ומול 

רח' סולטן סולימאן 
)מסלול זה סגור בימי 

שישי(. העלות סמלית, 
20-10 שקלים למבקר.  
bit.ly/3hvb2w1 :פרטים

|תיירות |

באווירה בינלאומית
 ירושלים, 

"אמריקן קולוני"

טיפים 
לדרך:

¥ את הילדים מומלץ 
להשאיר בבית.

¥ בימי סוף השבוע, 
חמישי־שבת, המחירים 

יקרים. ממוצאי שבת 
עד יום רביעי קל 

יחסית למצוא דילים 
במחירים משתלמים.

¥ הזמנה ישירה 
במלון )באתר או 

בטלפון( זולה לעתים 
קרובות מהמחירים 

המוצעים באתרי 
ההזמנות )בוקינג.קום, 
הוטלס.קום ודומיהם(. 

חשוב רק לשים לב 
לתנאי התשלום 

והביטול.
¥ הביאו בחשבון את 
נושא החניה. לא כל 
מלון מצויד בחניון. 

יש מקומות )ירושלים, 
למשל( שבהם משתלם 

יותר לחנות בשולי 
העיר ולהגיע למלון 

בתחבורה ציבורית.
¥ בחלק מהמלונות 

 מוצע לילה שני 
)ו/או שלישי( בהנחה 
ניכרת, כדאי לבדוק.
¥ אם אתם מוגבלי 
תנועה, בררו מראש 

אם המלון נגיש 
לנכים. 8

צילום: מיקלה ברסטו


