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מועדון העסקים של רשת מלונות
אטלס מציע לחברות עסקיות
ולאורחיהן שירותים והטבות מיוחדות
ומספק מענה לצרכיהם הייחודיים:

עיצוב :סטודיו עדה רוטנברג

מועדון העסקים
של רשת אטלס

לפני למעלה מ־ 40שנה פתחנו את המלון הראשון שלנו בלב רחוב הירקון בתל אביב .מאז
התפתחנו ,גדלנו ,והפכנו לרשת מלונות הבוטיק המובילה בישראל.
לרשת אטלס בתי מלון בתל אביב-יפו ,ירושלים ,אילת ,חיפה ואסף הרופא ,ואנו תמיד
שואפים לפתח מלונות חדשים בערים הקיימות ובערים נוספות בישראל.
בשנים האחרונות אנו משקיעים משאבים ומחשבה רבה ביצירת מלונות מיוחדים ,מלונות
שמרגישים בהם אחרת ,מלונות המושפעים מרוח המקום ,ההיסטוריה והתקופה .כל מלון
ברשת מעוצב בסגנון ייחודי ויצירתי השונה באופיו מהאחרים ,ומספק לכל אורח חוויה
המותאמת לצרכיו .מלונותינו מאופיינים באווירה ביתית ,יחס אישי ושירות מקצועי “מכל
הלב״ .בזכות כל אלה צמחה הרשת והתפרסמה בארץ ובעולם כולו.
אנו מצפים לארח אתכם בכל אחד ממלונותינו בעתיד הקרוב ,ומקווים שהמידע בחוברת
יעזור בבחירת המלון המתאים לכם ביותר.

אילת

מלון נובה לייק
!המלון המושלם לנופש משפחתי באילת
) סוויטות מיוחדות (רובן עם מרפסות127 במלון
 חדרים המתאימות לאירוח של עד חמישה2 בנות
 חדרי סטודיו המתאימים לאירוח66אורחים ו־
 כל חדרי המלון שופצו.של עד שלושה אורחים
 או, בנוסף לארוחת הבוקר הישראלית.לאחרונה
 בכל חדר,ארוחת הערב המגוונת המוגשות מדי יום
, קומקום חשמלי,במלון פינת אוכל קטנה עם מקרר
. כספת וטלוויזיה בכבלים,כיור
, בריכת שחיה למבוגרים וילדים- עוד מציע המלון
פונג- שולחנות פינג,סנק־בר לצד הבריכה
 חדר משחקים, בית כנסת, בר בלובי,וביליארד
 גן ילדים (בעונה) ושירות, צוות בידור,אלקטרוניים
 אינטרנט, לרשות אורחינו חניה ללא תשלום.חדרים
 ואופניים לרכיבה, חינם- אלחוטי בכל שטחי המלון
.באזור
8801206  אילת,6 רחוב חטיבת הנגב
08-638-2455 : פקס08-638-2444 :טל

Ei l at

Nova Like
Hotel
The perfect hotel for a true family vacation
in Eilat! The hotel’s 127 two-room suites,
most of which feature a large balcony, are
ideal for accommodating up to 5 people while
the remaining 66 studio rooms are great for
accommodating up to 3 guests. All rooms are
fully renovated. Each unit is equipped with
a safe, dining area, kitchenette and multichannel TV. Guests are welcome to enjoy the
hotel’s outdoor swimming pool, pool-side
snack bar, lobby bar, room service, ping-pong
table & billiard table, children’s club and
arcade, a synagogue, daily entertainment
programs (in season). Guests enjoy free
wireless internet access throughout the
hotel, free parking and free use of the hotel’s
bicycles. Israeli breakfast or buffet dinners
are served daily.
6 Hativat Hanegev Street, Eilat 8801206
Tel: +972 8 638-2444 Fax: +972 8 638-2455

ירושלים

Je r usa l e m

 מלון הרמוניHarmony
Hotel

, במרחק דקות הליכה מהחומות,בלב ירושלים
, מלון הרמוני.ממוקם מלון שכולו הרמוניה ואחווה
 לצבעיה ולניחוחותיה השונים של,המוקדש לפניה
 הוא מלון, העיר העתיקה ביותר בעולם,ירושלים
 חדרים הצופים לגגות וסמטאות60 בוטיק מרתק בן
 תמונות, עיצובו של המלון משלב צבעים.העיר
 המשלבת,וחוויות בהשראת ירושלים המודרנית
 טעמים, לאומים,בתוכה פסיפס מרהיב של דתות
.וסגנונות מגוונים
 טרקלין המאובזר, מרפסת מרווחת- במלון
 בשעות אחר־. שולחן ביליארד ואח,בספרים
הצהריים אורחינו מוזמנים ליהנות מכיבוד חופשי
 כל חדרי המלון כוללים טלוויזיה.)(בימי חול
 כספת ומייבש, מקרר,תה/ ערכת קפה,בכבלים
 ברחבי המלון אינטרנט אלחוטי ללא תשלום.שיער
.)וחניה (על בסיס מקום פנוי

9463306  נחלת שבעה ירושלים,6 רח' יואל משה סלומון
02-621-9998 : פקס02-621-9999 :טל

In the heart of Jerusalem, steps from the old
city, resides the Harmony hotel. Bringing a
new feel to an old city, this 60-room hotel
celebrates the thousand faces, colors, tastes
and sounds of one of the oldest cities in the
world. Modern eclectic design inspired by
the city’s character creates a fascinating
hideaway in which guests can enjoy the
captivating spirit and faces of Jerusalem.
The hotel offers a lovely terrace, a spacious
lounge with books, billiard table & fireplace
where complimentary refreshments and
snacks are served most afternoons.
All rooms feature multi-channel cable
TV, coffee & tea facilities, refrigerator,
safe (suitable for personal computer)
and hairdryer. Guests enjoy free wireless
internet access throughout the hotel & free
parking upon availability.
6 Yoel Moshe Salomon St.
Nachalat Shivah Jerusalem 9463306
Tel: +972 2 6219999 Fax: +972 2 6219998

Je r usa l e m

Arthur
Hotel
ירושלים

מלון ארתור
 הינו מלון בוטיק2013 מלון ארתור שנפתח במרץ
 בסגנון קולוניאלי וברוח שנות, עיצוב המלון.מרגש
 מעניק לאורח תחושה, של המאה הקודמת30-ה
.קסומה של אחת התקופות המרתקות בחיי העיר
 מעניק המלון, במרכז מדרחוב בן יהודה,בלב ירושלים
 התרבות, הסגנונות,נקודת מבט רומנטית על האנשים
 המפגש המרתק של.וההתהוות של ירושלים של ימינו
התרבות הטורקית עם זו האנגלית והעברית שיצרו את
. רהיט או בד במלון,ירושלים של ימינו ניבט מכל קיר
 ערכת,)LED(  חדרי המלון כוללים טלוויזיה בכבלים58
 ברחבי המלון. כספת ומייבש שיער, מקרר,תה/קפה
 אינטרנט אלחוטי ללא תשלום וחניה במלון הרמוני בשעות אחר־הצהריים אורחינו.)(על בסיס מקום פנוי
.)מוזמנים ליהנות מכיבוד חופשי (בימי חול
9462512  ירושלים,13 רחוב דורות ראשונים
02-6239998  פקס02-6239999 :טל

Located in the center of Jerusalem, in the
heart of the Ben-Yehuda pedestrian mall, this
charmingly designed 58 room hotel features
a romantic colonial style which pays tribute
to the early 20th century life of Jerusalem.
Breakfast and afternoon snacks are served in
the lobby/lounge, a magnificent space with
a 5 meter ceiling and a unique collection of
historic photographs. Guests enjoy a specially
curated music selection that is played
throughout the day.
Most rooms feature balconies overlooking
the city’s rooftops and all rooms offer
multichannel TV, coffee and tea facilities,
refrigerator, in room safe and hair dryer. Free
Wi-Fi is available throughout the hotel and
free parking based upon availability.

13 Dorot Richonim Street, Jerusalem 9462512
Tel: +972 2 623 9999 Fax: +972 2 623 9998

Je r usa l e m

Bezalel
Hotel

המלון החדש של רשת אטלס בירושלים ממוקם בלב
 סמוך לבית, ברחוב בצלאל שבשכונת נחלאות,העיר
.הספר בצלאל ההיסטורי ובקרבת שוק מחנה יהודה
 נבנה בבניין לשימור לו הוספו, חדרים37  ובו,המלון
.שש קומות חדשות ומוקדש כל כולו לעיצוב ישראלי
אורחי המלון מוזמנים למסע מרתק בתרבות העיצוב
המקומי ואף לטעום מטעמי דוכני השוק המיוחדים
 במלון שולבה אמנות ישראלית.במלון או בסיור בשוק
 רהיטים ופריטים המבטאים את,עם חומרים מקוריים
.התרבות והאווירה המקומית
 ערכת,)LED( חדרי המלון כוללים טלוויזיה בכבלים
 ברחבי המלון. כספת ומייבש שיער, מקרר,תה/קפה
 ובשעות אחר־הצהריים,אינטרנט אלחוטי ללא תשלום
.)אורחינו מוזמנים ליהנות מכיבוד חופשי (בימי חול

Bezalel, our newest hotel in Jerusalem,
is located in the heart of the city near the
historic Bezalel Academy and steps from the
famous Mahane Yehuda market. The 37 room
hotel, housed in a restored landmark building
on which a modern six floor addition was
added, is entirely dedicated to Israeli culture
and design. Guests are invited on a fascinating
journey throughout the facets of Israeli
design, and to experience the local culture and
taste the flavors and aromas of the renowned
market. The hotel's unique collection of
Israeli contemporary art together with
original furniture and local craft ensures a
fascinating and unique experience. All rooms
feature IPTV, coffee/tea facilities, refrigerator,
hair dryer, and safe. Free Wi-Fi throughout
the hotel and free afternoon refreshments are
available to all guests.

9458401  ירושלים,1 רחוב מסילת ישרים
02-5309998  פקס02-5309999 :טל

1 Mesilat Yesharim Street, Jerusalem 9458401
Tel: +972 2 530 9999 Fax: +972 2 530 9998

ירושלים

מלון בצלאל

B e n Gur i on Ai r por t

Sadot
Hotel
נתב"ג

מלון שדות
, דקות נסיעה מתל אביב20 במרחק כ־,בלב השפלה
 דקות נסיעה לנמל התעופה בן־גוריון15פחות מ־
 ממוקם- ובמרחק הליכה למרכז הרפואי אסף הרופא
.מלון הבוטיק שדות
 חדרים מרווחים וקומה חדשה שנבנתה55 במלון
גן פורח המתאים לאירועים ולהירגעות/לאחרונה ובה גג
 חדרי המלון צופים.וכן חדר ישיבות מרווח ומאובזר
 בחדרים.לשדות ולמרחב החקלאי של יישובי הסביבה
 טלוויזיה,תה/ ערכת קפה, מטבחון,פינת ישיבה נוחה
 בנוסף מציע. כספת ומייבש שיער, מקרר,בכבלים
, חדר ישיבות וחדר כושר,המלון טרקלין רחב ומפנק
כיבוד חופשי אחה"צ (בימי חול) ואינטרנט אלחוטי חינם
 לרשות אורחינו חניה מקורה חינם וגישה.ברחבי המלון
.ישירה למרכז קניות חדיש ובו מגוון חנויות ומסעדות
 באר יעקב30000 .ד. ת, אסף הרופא,אסף סנטר
08-919-9101 : פקס08-919-9100 : טל7030000

'Love to live in Tel Aviv' was the
The Sadot Hotel, Israel, is the closest
inspiration for this completely renewed
hotel in Israel to Ben-Gurion Airport by
hotel.
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hotel׳s private screening room.
Guests can enjoy lunch and dinner in
the restaurants and eateries at Assaf
Center’s new mall.
Assaf Center, Assaf HaRofeh, P.O.B 30000
Be’er Ya’akov 7030000
Tel: +972 8 919 9100 Fax: +972 8 919 9101

Te l Avi v

Center Chic
Hotel
תל אביב

מלון סנטר שיק
 היוותה את ההשראה למלון, העיר הלבנה,תל אביב
, בניין באוהאוז היסטורי, המלון.סנטר שיק המחודש
 מספר דקות הליכה מחוף הים,ממוקם בכיכר דיזנגוף
.ובמרכז אזור הבילויים של העיר
. חדרים (כולל שתי סוויטות) שלרובם מרפסות54 במלון
המלון שופץ לאחרונה ועיצובו הנועז משקף את רוחה
, כספת-  בכל חדר. תל אביב- של העיר ללא הפסקה
 מקרר ומייבש,תה/ ערכת קפה,טלוויזיה בכבלים
, ברחבי המלון אינטרנט אלחוטי ללא תשלום.שיער
,לובי אינטימי ובו ספרים ואלבומים על תל אביב
.וסרטים היסטוריים על העיר מוקרנים בו לאורך היום
להנאת האורחים כיבוד קל המוגש אחר הצהריים ללא
 אופניים ללא תשלום ומועדון, גינת גג מרהיבה,תשלום
 ארוחת בוקר.)כושר בקרבת המלון (במחירים מועדפים
.ישראלית מגוונת מוגשת במלון סינמה הסמוך
6437302  תל אביב,2 רחוב זמנהוף
03-526-6101 : פקס03-526-6100 :טל

The recently renovated Center Chic Hotel
was designed to celebrate the culture,
architecture, art, and spirit of the century old
city, Tel Aviv.
The 54-room hotel (most with balconies)
is located on Dizengoff Square, a short
walk from the beach, in the city׳s cultural
and entertainment area. All the rooms
feature multi-channel cable TV, coffee/tea
facilities, refrigerator, safe and hair dryer.
Guests are welcome to relax in the living
room-style lobby, enjoy a wide selection of
books and albums about Tel Aviv as well
as short historic films about the city. The
hotel also offers an amazing rooftop garden
& free afternoon drinks and refreshments,
free wireless internet access throughout
the hotel and free use of the hotel’s bicycles.
A nearby gym is available for a moderate
charge. Breakfast is served in the adjacent
Cinema hotel.
2 Zamenhoff Street, Tel Aviv 6437302
Tel: +972 3 5266100 Fax: +972 3 5266101

Te l Avi v

City
Cinema
Hotel
Hotel
תל אביב

מלון סינמה
 במבנה הבאוהאוז, בכיכר דיזנגוף,בליבה של תל אביב
 נבנה מלון,המרהיב של קולנוע אסתר ההיסטורי
 בעיצובו המיוחד של המלון שולבו.סינמה המחודש
 פריטים מקוריים ומכונות,מוטיבים מעולם הקולנוע
) חדרים (חלקם עם מטבחון83  במלון.הקרנה ישנות
 ערכת, בכולם טלוויזיה בכבלים,כולל שתי סוויטות
 עוד מציע. כספת ומייבש שיער, מקרר,תה/קפה
, הקרנת סרטים בלובי בליווי פופקורן- המלון
 אינטרנט,טרקלין עסקים בו מוגש כיבוד קל מדי ערב
 מרפסת שמש המשקיפה אל,אלחוטי ללא תשלום
 להנאת.)כיכר דיזנגוף וחניה (על בסיס מקום פנוי
 ומועדון הכושר,האורחים אופניים ללא תשלום
.)הנמצא בקרבת המלון (במחירים מועדפים
6437302  תל אביב,1 רחוב זמנהוף
03-520-7101 : פקס03-520-7100 :טל
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are air conditioned, and have a small
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Most
of
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wide
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usealbums
of the hotel’s
hotel׳s private screening room.
bicycles and free parking based upon
availability. A nearby located gym is available
for a moderate charge.
1 Zamenhoff Street, Tel Aviv 6437302
Tel: +972 3 520 7100 Fax: +972 3 520 7101

Te l Avi v

Shalom
Hotel
& Relax
תל אביב

שלום & רילקס

, ליהנות מרוח ים קרירה,להירגע בבית נופש קסום
 בלב העיר אל מול- ולהתפעל משקיעות מרהיבות
 חדרים שעוצבו51  מלון שלום & רילקס מציע.הים
במיוחד לפנק את האורחים ולהשרות את אווירת
 חלק מחדרי המלון.החופש המופלאה של תל אביב
 ובאחרים חדרי רחצה,מציעים פינות ישיבה מרווחות
 הטרקלין מציע לאורך היום מבחר.המשקיפים לים
חליטות תה ובשעות אחר הצהריים כיבוד חופשי
 גג המלון המרהיב הוא המקום.(בימי חול) ללא תשלום
המושלם לסיים את היום אל מול השקיעה ולהנות
.מ“טעימות“ מסאג׳ ללא תשלום
,כל חדרי המלון ממוזגים וכוללים טלוויזיה בכבלים
. כספת ומייבש שיער, מקרר,תה/ ערכת קפה,IPTV
- ברחבי המלון אינטרנט אלחוטי ואופניים לאורחים
.ללא תשלום
6340514  תל אביב,216 רחוב הירקון
03-762-5401 : פקס03-762-5400 :טל

Relax in a sophisticated Tel Aviv hotel styled as a
beach house. Enjoy the cool breeze and beautiful
sunsets in the heart of the city, overlooking the
Tel Aviv beach. The Shalom Hotel & Relax offers
51 rooms: some feature attractive sitting areas;
others feature bathrooms with a view of the
beach.
Guests are welcome to enjoy the amazing
rooftop lounge, the perfect spot for an afternoon
of relaxation, and to try a free taste of personal
massages we offer.
All rooms feature multi-channel cable TV,
IPTV, Wi-Fi access, coffee & tea facilities,
refrigerator, safe and hair dryer; free wireless
internet throughout the hotel, free use of the
hotel’s bicycles and daily afternoon refreshments
including a selection of tea infusions.

216 Hayarkon St, Tel Aviv 6340514
Tel: +972 3 762 5400 Fax: +972 3 762 5401
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Melody
Hotel
תל אביב

מלון מלודי
 אפשרו להם,"אם אתם מעוניינים באנשים יצירתיים
." זה המוטו של מלון מלודי...לשחק
 הקרבה, המיקום על חוף הים,העיצוב המרהיב
 שורה של שירותים,'למקומות הבילוי של ת"א
, ספרים בחדר,מיוחדים ללא תשלום כמו אופניים
 מבטאים את תפיסתו הרעיונית,ערכת ים מפנקת ועוד
.WORK & PLAY  של המלון
 עמדת,IPTV  , חדרים ובהם טלוויזיה בכבלים50 במלון
, מקרר,תה/ ערכת קפה,טעינה ניידת ורמקול אלחוטי
.כספת ומייבש שיער
 הפתוח,למלון גג מרהיב המשקיף על נוף עוצר נשימה
.בכל שעות היממה וחנייה מקורה על בסיס מקום פנוי
אורחי המלון מוזמנים ליהנות מכיבוד חופשי המוגש
.הצהריים בכל ימות השבוע-בטרקלין המלון אחר
6340516  תל אביב,220 רחוב הירקון
03-521-5301 : פקס03-521-5300 :טל

"If you want creative people, give them
enough time to play,” is the motto behind
the Melody Hotel. A host of free special
services such as bicycle rentals, books in
the room, pampering beach kits and more,
express the hotel's WORK & PLAY concept.
The hotel boasts a spectacular design, along
with an ideal location overlooking the Tel
Aviv beach and is in walking distance to
all the main attractions of Tel Aviv. The
hotel's 50 rooms feature multi-channel
cable TV, smart phone charging station
featuring Qi wireless charging, Bluetooth
audio streaming and intuitive alarm, coffee
& tea facilities, refrigerator, safe and hair
dryer. The hotel lobby is open every day and
guests are invited to enjoy complimentary
refreshments and snacks there in the
afternoon. Guests are also invited to enjoy
a lovely rooftop lounge with breathtaking
views, free wifi throughout the hotel, and
free parking based on availability.
220 Hayarkon Street, Tel Aviv 6340516
Tel: +972 3 521 5300 Fax: +972 3 521 5301
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Tal By the
beach
תל אביב

מלון טל
!הגיע העת
מלונות אטלס גאים לפתוח את מלון טל לאחר
.שיפוץ כל חדרי המלון ושטחיו הציבוריים
העיצוב הרענן והמפתיע הופך את המלון הוותיק
לאחר המלונות המיוחדים ביותר לאורך חוף ימה
.של תל אביב
 הממוקם סמוך לחוף-  החדרים123 המלון בן
, מציע ארוחות-  לנמל ולמרכזי הבילוי בו,מציצים
 גג מפנק, חדר כושר וסאונה,אולמות לכנסים
 ומועדון,ובו לאונג' בר הצופה לחוף ולים הכחול
.עסקים
 טלוויזיה,תה ומקרר/בכל חדרי המלון ערכת קפה
 במלון אינטרנט. כספת ומייבש שיער,בכבלים
.)אלחוטי חינם וחניה (על בסיס מקום פנוי
6350423  תל אביב,287 רחוב הירקון
03-542-5501 : פקס03-542-5500 :טל

Yes! The time has come!!
Atlas Hotels is proud to present the newly
renovated Tal Hotel. The fresh and impressive
design makes our oldest hotel one of the most
impressive beach hotels in Tel Aviv. Located
just a few steps away from the beach and the
Tel Aviv Port, guests will enjoy the variety
of restaurants and recreation areas. Guests
will also enjoy the cool breeze and beautiful
sunsets from our new rooftop, featuring an
open air bar overlooking the beautiful blue
Mediterranean Sea and a business lounge.
A free gym and sauna is also featured in the
new 123 room hotel. All rooms feature IPTV,
coffee/tea facilities, refrigerator, hair dryer,
and safe. Guests enjoy free Wi-Fi throughout
the hotel and bicycle rentals. Parking is also
available.

287 Hayarkon Street, Tel Aviv 6350423
Tel: +972 3 542 5500 Fax: +972 3 542 5501
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Artplus
Hotel
תל אביב

מלון ארטפלוס

 מלון, ממוקם מלון ארטפלוס,במרחק צעדים מחוף הים
.מפתיע המוקדש כולו לאמנות ישראלית
חמישה אמנים ישראלים מובילים הוזמנו ליצור את
עבודותיהם על קירות המלון ובחלק מחדריו ולהעניק
 בכניסה למלון.לאורחים חווייה ייחודית בכל קומה
 בלובי,“מוצג פסלו של האמן צדוק בן דוד “אבולוציה
מוצגות עבודות וידאו של אמנים מובילים וארוחת
 שם נמצא אוסף,הבוקר מוגשת בחדר הספרייה
 עיצוב.ספרים ומגזינים בינלאומיים בנושא אמנות
, המשלב רהיטים מודרניים מתקופות שונות,נועז
 חדרי המלון כוללים טלוויזיה58 .יוצר אווירה ייחודית
. כספת ומייבש שיער, מקרר,תה/ ערכת קפה,בכבלים
אורחינו מוזמנים ליהנות מסיורים מודרכים ע"י אוצרת
 חדר, כיבוד חופשי אחה"צ,אוסף האמנות של המלון
 וחדר כושר, חניה, אינטרנט אלחוטי, אופניים,טיפולים
.איכותי עם סאונה ללא תשלום
6380707  תל אביב,35 רחוב בן־יהודה
03-797-1701 : פקס03-797-1700 :טל

Located just steps from the beach, this
exciting 58-room hotel is dedicated to
Israeli art. Famous local artists were
commissioned to create the murals that
distinguish the decor on each floor and in
some rooms. The hotel’s foyer and lobby
feature works by world renowned Israeli
artist Zadok Ben-David with his sculpture
“Evolution”, and the artist Ilit Azulay with
the mural ״The Keys״. Retro style furniture
combined with clean modern design
creates a cool atmosphere that highlights
the Israeli art experience. Breakfast and
complimentary refreshments in the
afternoon are served in the library. All
rooms feature multi-channel cable TV,
coffee & tea facilities, refrigerator, safe and
hairdryer. Free guest amenities include
a new gym and dry sauna, Wi-Fi access
throughout the hotel, bicycles, nearby
parking and guided tours of all the art work
inside the hotel.
35 Ben-Yehuda Street, Tel Aviv 6380707
Tel: +972 3 7971700 Fax: +972 3 7971701
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תל אביב-יפו

מרקט האוס
 בין שוק הפשפשים של,מזרחית לכיכר השעון
דיר (שוק המנזר) של פעם-היום ומתחם שוק א
, רחוב המלונות הראשון ביפו,נימצא רחוב בית אשל
 במלון." מלון "מרקט האוס2014 בו נפתח בסתיו
השוכן בבניין לשימור נתגלו שרידים ארכיאולוגיים
 מהם ניתן להתרשם7-של קאפלה ביזנטית מהמאה ה
.מבעד לרצפת הזכוכית של הלובי
 המושפע מהנשמה היפואית המיוחדת,עיצוב המלון
 משלב אמנות ופריטים,והאווירה התוססת של השוק
שנוצרו ונאספו כדי לבטא את התחושה הקסומה
 ממנה צמחה,החבויה ברחובותיה של העיר המיוחדת
.תל אביב
 חדרים שלרובם מרפסות המשקיפות אל44 במלון
 בו,סמטאות השוק ואזור לאונג’ הנפתח לרחוב
מוזמנים האורחים ליהנות מארוחת בוקר עשירה
.וכיבוד קל אחרי הצהריים ללא תשלום
, מקרר,תה/ ערכת קפה,IPTV כל חדרי המלון כוללים
.כספת ומייבש שיער
.ברחבי המלון אינטרנט אלחוטי ואופניים ללא תשלום
6802505  יפו,5 רחוב בית אשל
03-797-4001 : פקס03-797-4000 :טל

Market House
Hotel
The new Market House Hotel, opened in
the autumn of 2014, is situated on Beit
Eshel Street, next to the Jaffa Clock Tower
and Flea Market. Containing archeological
remains of a Byzantine Chapel, guests have
an impressive view of these ruins through
the glass floor of the lobby.
Influenced by the unique spirit of Jaffa and
the lively market atmosphere, the hotel
design features works of art that express
the magical feeling of the city.
The Hotel boasts 44 rooms, many with
balconies overlooking the market's
surroundings.
A comfortable lounge opens up to a
pedestrian area where guests can enjoy
breakfasts and complimentary afternoon
refreshments. Each room is equipped with
IPTV, coffee/tea facilities, refrigerator,
safe and hairdryer. Guests enjoy free Wi-Fi
throughout the hotel and bicycle rentals.
5 Beit Eshel St Jaffa 6802505
Tel: +972 3 797 4000 Fax: +972 3 797 4001
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Yam
Hotel
תל אביב

מלון ים
בחלקה הצפוני של רצועת החוף וממש בכניסה
לנמל תל אביב השוקק שוכן מלון "ים" המוקדש
 החדרים עוצבו.כולו לתרבות החוף התל–אביבית
 מהם, החוף והנמל,ברעננות ופתיחות אל הים
מוזמנים האורחים לחוות את סגנון החיים של העיר
.התוססת ביותר בישראל
 חדרים שלחלקם מרפסות המשקיפות42 במלון
 ואזור לאונג’ הנפתח למרפסת,אל הים והנמל
אינטימית בו מוזמנים האורחים ליהנות מארוחת
בוקר עשירה וכיבוד קל אחרי הצהריים ללא
/ ערכת קפה,IPTV  כל חדרי המלון כוללים.תשלום
ברחבי המלון. כספת ומייבש שיער, מקרר,תה
.אינטרנט אלחוטי ואופניים ללא תשלום
6350818 , תל אביב,16 רחוב כ"ג יורדי הסירה
03-5455001 :  | פקס03-5455000 .טל

In the northern part of the coast and right
at the entrance of the bustling Tel Aviv
Port sits the new Yam hotel. Dedicated to
beach culture, all 42 rooms are designed
with a vivacious, open air quality directly
facing the Sea, the beach and the harbor.
Yam beckons guests to experience the
lifestyle of the most vibrant city in Israel.
Most of the rooms offer breathtaking
views of the sea and harbor. A lounge area
offers an intimate welcome to guests as
they are encouraged to enjoy breakfast and
afternoon refreshments. All rooms feature
IPTV, coffee/tea facilities, a refrigerator,
a safe and a hair dryer. Free Wi-Fi is
available throughout the hotel along with
free bicycles.

16 Kaf Gimel Yordei Hasira St.,
Tel Aviv 6350818
Tel : +972 3 5455000 Fax : +972 3 5455001

תל אביב

65 מלון
 בשדרה המבוקשת,בקרן הרחובות רוטשילד ונחמני
74  במלון.65  הקמנו את מלון,ביותר בתל אביב
 תוך,חדרים מעוצבים בהשראת העיר הלבנה
 בקומת.הקפדה על הידור מאופק ונוחות מפנקת
הכניסה פועל בית קפה רחב ידיים שמגיש בנוסף
לארוחת הבוקר גם ארוחות קלות לאורחי המלון
 המיקום הייחודי, המבנה המרשים.ולמבקרים
ותפריט השרות של מלון בוטיק זה מכוונים לשהייה
. מרגשת ובלתי נשכחת,נוחה
תה/ ערכת קפה,חדרי המלון כוללים טלוויזיה בכבלים
 מקרר ובו משקאות קלים להנאתכם,ומכונת נספרסו
 אורחינו מוזמנים. כספת ומייבש שיער,ללא חיוב
,ליהנות מכיבוד חופשי אחר־הצהריים בימי חול
. וחניה חינם על בסיס מקום פנוי,אינטרנט אלחוטי
!להתראות ברוטשילד
 תל אביב65 שדרות רוטשילד
02-7677678  פקס03-7677677 :טל
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65 Hotel
Located on the corner of the trendy
Rothschild Boulevard and Nahmani Street,
we are proud to introduce 65 Hotel. The hotel
is designed to celebrate the luxury spirit of
the trendy historic quarter of ״Tel Aviv White
City״. The ground floor of the hotel features
a grand café that opens onto a large balcony
where guests are invited to enjoy a rich buffet
breakfast, light meals and complimentary
afternoon refreshments.
Combining understated elegance and
luxurious comfort almost all 74 rooms in
the impressive round building along with
the roof terrace offer magnificent city views.
Each room is equipped with a Nespresso
machine, coffee/tea facilities, mini bar of
complimentary soft drinks, IPTV, hair dryer,
music docking station and safe.
Free Wi-Fi is available throughout the hotel
and free parking based upon availability.

65 Rothchild Blvd., Tel Aviv
Tel: 972-3-7677677 Fax: +972-3-7677678
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Bay Club
חיפה

מלון ביי קלאב
 בלב העיר,בצל עצי האורן בין המפרץ לרכס הכרמל
2013  המלון נפתח במרץ. ממוקם מלון ביי קלאב,חיפה
52  המלון מציע.בבניין אבן עתיק המוקף גינה ציורית
, חלקם צופים לנוף המפרץ המרהיב,חדרים מרווחים
חלקם דופלקסים מפנקים ובאחרים פינות ישיבה
 אורחי המלון נהנים מארוחת בוקר בטרקלין.מרווחות
רחב ידיים הנפתח לגינה קסומה אשר בליבה אמת מים
 כל.צלולים לצד עצים עתיקים ופינות ישיבה רגועות
, תה/ ערכת קפה,חדרי המלון כוללים טלוויזיה בכבלים
 במלון חדר כושר אישי. כספת ומייבש שיער,מקרר
.וכיבוד קל המוגש מדי ערב לאורה של שקיעה במפרץ
,ברחבי המלון ובחדרים אינטרנט אלחוטי ללא תשלום
והאורחים מוזמנים ליהנות מ“טעימות“ מסאג׳ ללא
. הסדרי חניה ללא תשלום בקרבת המלון.תשלום
3311134  חיפה,7 רחוב חסן שוקרי
04-8119701  פקס04-8119700 :טל

In the center of Haifa, overlooking the ‘Zikaron’
Park, the Carmel mountain and the bay there
is an exciting and unique hotel. This 1912
protected landmark building, which was
restored to its original splendor offers 52 rooms
featuring a sophisticated design which evokes
the glamorous Mediterranean style of the 30’s.
Breakfast and free afternoon snacks and
refreshments are served in a sophisticated club
lounge which features a beautiful garden room
overlooking a picturesque water fountain. Our
guests enjoy a specially curated music selection,
a personal training room and free wireless
internet. Guests are also welcome to try a taste
of personal massages free of charge .
Some rooms feature balconies and rooftop
terraces while duplex rooms feature a lofted
bed area. All rooms offer multichannel TV,
music docking station, coffee and tea facilities,
refrigerator, in room safe and hair dryer. The
hotel offers parking arrangements.

7 Hassan Shukri Street, Haifa 3311134
Tel : +972 4 811 9700 Fax: +972 4 811 9701

Atlas Business Club provides
special services for companies and
business travelers:
Free wireless internet connection
in each of our hotels
Reservations priority
Special prices throughout the year
Parking upon availability
Free fax and photocopy services
Daily Hebrew/English newspaper

Leslie Adler
Director
Danny Lipman
Director
Uri Kronkop
Marketing & Sales Director

Our sweet treat upon arrival
Early check in or late check out
upon availability
VIP service
Free use of our meeting rooms

Tel Aviv: 65 | Artplus | Center Chic | Cinema | Market House | Melody | Shalom&Relax |
Tal By The Beach | Yam | Assaf Harofeh: Sadot | Jerusalem: Arthur | Bezalel | Harmony
Haifa: Bay Club | Eilat: Nova Like
Reservations: 42 Hamasger St. Tel-Aviv 6721123, Israel | T: +972 3 542 5555
F: +972 3 760 8920 | reservations@atlashotels.co.il | www.atlas.co.il

Design: Ada Rothenberg Design, www.adarothenberg.com | Photography: Natan Dvir, www.natandvir.com | Concept & production: VISION HOSPITALITY! www.vhospitality.com

Atlas
business club

More than forty years ago we opened our first hotel on Hayarkon Street in
Tel Aviv, and since then we have grown to become Israel׳s leading boutique
hotel group. Our chain features hotels in Tel Aviv-Jaffa, Jerusalem, Haifa, Eilat,
Sadot Hotel near Ben Gurion Airport and we are constantly working on expanding
our hotel collection to additional locations around Israel.
In recent years we have invested much resource, creativity and imagination
in creating unique hotels, ones that provide memorable experiences and are
influenced by their location, history, and era. Each of our hotels is characterized
by distinctive personality and design, each with its own style just like every one of
our guests. Our hotels are known for their relaxed atmosphere, professional service
and warm hospitality, all of which made the Atlas Hotel Group known in Israel and
around the world. We look forward to hosting you at any one of our hotels, the one
which suits you best.

