
 הסוויטה עכשיו – זהב של ירושלים
 ירושלים סוויטת – כמוה הייתה שלא חדשה סוויטה השיק דוד המלך מלון

 שמולביץ שיר מאת

 הנוף שלב הן - פעימה להחסיר שלא אפשר אי, דוד המלך במלון החדשה לסוויטה כשנכנסים

 ראשון מבטב כבר .הייחודי המודרני העיצוב בזכות והן, מחלונותיה חדא מכל הנשקף ופלאהמ

 .. .הכול על חשב פשוטש אדריכל של במגעו יןחלהב אפשר

 .יותר הרבה ועוד, שחלמתם מה כל לכם שתספק הסוויטה – ירושלים לסוויטת הבאים ברוכים

 בזכות, שלו המפואר ההיסטורי הרקע בזכות - דן מלונות רשת של הדגל מלון הינו דוד המלך מלון

 אותם כל בזכות וכמובן, יחדיו לה שחוברה העיר בנופי מושלם כה באופן המשתלב הייחודי העיצוב

: הזה המיוחד המלון אל להגיע נוספת סיבה ישנה עכשיו. גבוהה בתדירות בו המבקרים עולם שועי

 .חלום שהיא סוויטה – ירושלים סוויטת

 

 בבית להרגיש, בסוויטה להיות
 ולמשלחות דרג רמי לאורחים מושלם אירוח פתרון להציע במטרה הוקמה החדשה ירושלים סוויטת

 להרגיש להם לאפשר: לכל ומעל, והביטחון השירות, הנוחות כל את להם להעניק, משתתפים-רבות

 המלכותית הסוויטה ביניהן - נוספות מהודרות סוויטות עולם לשועי מציע דוד המלך מלון. בבית

 היא: משלה חשוב נדבך מוסיפה שההחד הסוויטה אך – החמימה הנשיאותית והסוויטה המפוארת

 .אחד במתחם, יחד לשהות גדולות למשלחות מאפשרת

 משתרעת, המלון של והשישית החמישית בקומות מקיף שיפוץ במסגרת שהוקמה, ירושלים סוויטת

 ופרט פרט בכל רבה מחשבה השקיעו ומעצביה הסוויטה מתכנני. ר"מ 061-כ של עצום שטח פני על

 :ביותר הגבוהה ברמה ושירותים מירבית מנוחות ייהנו ומלוויהם מעלה רמי שאורחים כדי –

  כך תוכננה, משתתפים-רבות משלחות לשרת במהותה שנועדה, הסוויטה – מוחלטת פרטיות 

. הפמליה חברי ושאר הביטחון אנשי, המשפחה עבור -  סמוכים חדרים שלושה אליה לצרף שניתן

 פרטי אזור, החדרים בארבעת, כאן וליצור, המתחם את לבודד מאפשרת במסדרון מיוחדת דלת

 .  לחלוטין ומאובטח

 פגישות לקיים המבקשים, עסקים אנשי של משלחות לסוויטה מגיעות כאשר – עסקית באווירה 

 הסוויטה את ולהפוך, השינה אזור את  להפריד ניתן, בו ללון מתכוונים אינם אך, המהודר במקום

 .במיוחד מתקדם ותקשורת עסקים למתחם

 לאפשר  כדי העכשווית הטכנולוגיה מיטב את גייסו המתכננים – מתקדמים תקשורת פתרונות 

 יום בכל לעשות רגילים שהם כפי בדיוק יומם סדר את ולנהל - בבית להרגיש הסוויטה לאורחי

 מזכירו את ולשמוע הטלפון שפופרת את להרים רגילש ממשלה ראש, למשל כך. אחר מקום ובכל

 יוכל בכיר ושר, ירושלים בסוויטת מתארח כשהוא גם זאת לעשות להמשיך יוכל, הקו על הצבאי

, חדישים תקשורת פתרונות למגוון הודות זאת כל. ביומו יום כמדי מזכירתו עם לשוחח להמשיך

 .  בתחום המובילות החברות ידי על שיוצרו

 אבטחה אמצעי בסוויטה התקינו והאבטחה הביטחון בתחומי המומחים טובי - ביטחון 

 . ורוגע שקט של ותחושה מלא ביטחון לאורחים להעניק כדי – בעולם ביותר מהמתקדמים

 החשמל מערכות כל על שליטה המאפשרת, חכם חשמל מערכת מותקנת בסוויטה – חכם חשמל 

 מגוון מציעה החשמל מערכת. ועוד תאורה גופי, וידיאו מערכות, שמע מערכות, וילונות כולל -

 ניתן בנוסף. היום משעות שעה בכל אוטומטי באופן הנכון התרחיש את ומפעילה, תרחישים

. ועוד רומנטי ערב, בטלוויזיה צפייה למשל כמו, משתנים צרכים עבור מסוימים תרחישים לבחור



 ברחבי הפזורים, ומתקדמים נוחים מגע מסכי באמצעות מתבצעת המערכת על השליטה

 .הסוויטה

 מופרדות', וכד אוויר מיזוג, חשמל, מים – בסוויטה המותקנות המערכות כל – נפרדות מערכות 

 .המעלה רמי לאורחים תקלות ללא שהות להבטיח כדי  -  המלון שאר של מאלה לחלוטין

 

 ...העיצוב – חשוב הכי  ואולי
 בעיצוב ידיים ורחב מואר חלל מקבל פנינו את. נעתקת כמעט הנשימה ירושלים לסוויטת כשנכנסים

-חום בצבע בעץ מצופים הקירות. העתיקה שבעיר המוזהבת הסלע כיפת אל היישר הצופה, מודרני

, הפנימי המרחב תוך אל שעושים נוסף צעד כל ועם. וביתית חמימה אווירה במקום המשרה, ונגה

 ...לעולם ייגמר לא שהוא נדמה

 הממוקמת נוחה ישיבה מערכת: ופינוקים מנעמים מגוון הסוויטה לאורחי מחכים הידיים רחב בסלון

 משקאות, קלים משקאות ובו משקאות בר; איכותית לטלוויזיה הפנאי בשעות שהופכת, מראה מול

 גופי; נושאים במגוון מעניינים ספרים מדפיהן שעל מעוצבות ספריות; אלכוהוליים ומשקאות בריאות

 הנוף אל הצופה העבודה פינת אל עוברים מהסלון. מרהיב שחמט לוח ואפילו; מרשימים תאורה

 רחב ישיבות חדר אל – ומשם;  בעולם לו דומה שאין השראה מקור - העתיקה ירושלים של המדהים

, משתתפים-רבת לארוחה אוכל כחדר גם לשמש שיכול, מתקדמות מדיה מערכות במגוון מצויד ידיים

 לפנינו נגלה הסוויטה של השינה אזור אל כשנכנסים. אספרסו ומכונת כיריים, מקרר ובו מטבחון ולצדו

 הליכון עם חדרון ולצדו, גדול טלוויזיה מסך מול' סייז-קינג' מיטת עם חמים בעיצוב חדר: שלם עולם

 מקלחון באחת: אמבטיה חדרי שני – השיאים ושיא, מרווח ארונות חדר, הכושר על לשמירה מתקדם

 .היום משעות שעה בכל מושלמת להתרגעות, מפנק קוזי'ג ובשנייה משוכלל אדים

 

 ביותר הטוב את לתת ממשיכים
 את יותר עוד משדרגת(, 1100 אוקטובר) ב"התשע סוכות בחג שעריה את שפתחה, ירושלים סוויטת

 כל ומהולל יוקרתי בינלאומי במלון בכלל אפשרי כזה שדרוג אם – דוד המלך במלון האירוח חוויית

 וזוכים, ביותר הגבוהים העולמיים בסטנדרטים ונוחות משירות כמובן נהנים הסוויטה אורחי... כך

 .ישראל מדינת של ביותר המכובדים לאורחים כראוי – הבירה בעיר נשכחת בלתי לשהות

 

 והמלונאות התיירות בענף מובילים גורמים מצד פרסיםב דוד המלך מלון הזכ 1122 בשנת

 :הבינלאומי

 לאור ההוצאה של  לוגו עם בבוקסה הפרסים

  !אגדה זו, כן - תרצו אם

 כאחד דוד המלך במלון בחרה, התיירות בתחום בעולם והמוכרות מהגדולות ,s'Fodor לאור ההוצאה

 מלון. 1100 לשנת בעולם ביותר הטובים המלונות 011-מ ואחד, בעולם האגדתיים המלונות 01-מ

 מלון ,'ביץ בפאלם בריקרס מלון של לצדםשל מלונות אגדתיים  מכובדתה ברשימה נכלל דוד המלך

  .נוספים יוקרתיים ומלונות בלונדון סבוי מלון, קומו באגם אסתה'ל וילה, בוושינגטון אדאמס-היי

 

 

 !TRAVEL+LEISURE מגזין פי על בעולם הטובים המלונות 011-מ אחד

 לוגו עם

TRAVEL+LEISURE ,מ כאחד דוד המלך במלון בחר, הבינלאומי התיירות בענף המובילים מהמגזינים-

, זו להוקרה שזכה בישראל היחיד המלון הוא דוד המלך. 1100 לשנת בעולם הטובים המלונות 011



 המקצועי הצוות מאמצי ושל, מציב שהוא הגבוהים הסטנדרטים של ישירה תוצאה שזוהי ספק ואין

 .האורחים של צורכיהם כל את שממלא, והמסור


