
75 חדרים וסוויטות המעוצבים  DAVID TOWER החדרים       במלון
פריטי  כל  את  ומכילים  ומערב  מזרח  בין  המשלב  בסגנון אקלקטי 

 ACCOR האבזור והנוחות בסטנדרטים הגבוהים והנודעים של רשת

הבינלאומית, לחוויית אירוח מושלמת המשלבת בין עסקים למרגוע 

מפנק. מרבית חדרי המלון צופים לים, בהם: חדרי סופריור, דלקס, 

החדרים  כל  לים.  מלא  נוף  עם  סוויטות  ו-2  אקזקיוטיב,   ,CLASSIC

מכילים: מכונת נספרסו עם אספקה יומיומית של תה וקפסולות 

לטעינת מכשירים   USB יציאת  טלוויזיה חכמה,  שיער,  מייבש  קפה, 

המותאמת  כספת  חכמה,  תאורה  עם  אחסון  ארונות  סלולריים, 

ספות  מהחדרים:  בחלק  בית.  ונעלי  חלוקים  ניידים,  למחשבים 

איפור/שולחן  עמדת  מקשרת,  לדלת  אפשרות  למיטה,  הנפתחות 

עבודה, מיטות מופרדות.

מיקום    מלון DAVID TOWER, ממוקם אל מול נופי הטיילת הארוכה 
התוססת  תיכונית  הים  הקיט  עיר  של  ביופיים  המרהיבים  העיר  וחופי 

היום  את  לפתוח  מוזמנים  אתם  ישראל.  של  כרביירה  הנודעת  נתניה, 

ליהנות מהמסעדות  העיר,  והבילוי של  ליבת הפנאי  בכיכר העצמאות, 

התרבות  ופעילויות  הטבע  שמורות  הצבעוניים,  השווקים  האותנטיות, 

והפסטיבלים הממתינים לכם לגלותם…

כשאלגנטיות אירופאית מוקפדת פוגשת בעיצוב אוריינטלי מלכותי
 MGallery by Sofitel אל מול חופי התכלת של הים התיכון של העיר נתניה, ממוקם מלון הבוטיק הראשון מסדרת היוקרה

של רשת המלונות הבינלאומית Accor. חוויית אירוח מהודרת ואלגנטית בסגנון אירופאי מוקפד ואנין בעיר הנופש הים תיכונית התוססת.

המלון    סיפור אהבתם של הסולטאן ָדאּוד ָפאָשה ובחירת 
DAVID TOWER המשלב  לבו מהווים את מקור ההשראה למלון 

בין קסם תרבויות שונות לבין עולם הפנטזיה והמציאות ומהווה 

סטנדרטים  מציב  המלון  היומיום.  מחיי  ורוגע  מפלט  מקום 

חדשים של יופי ופאר ומשרה אווירה רגועה, מפנקת ומלכותית 

בעיצוב  ומפואר  יוקרתי  לובי  והשהות.  החופשה  ימי  כל  לאורך 

קסם  שכולו  לעולם  באחת  האורחים  את  מכניס  נשימה  עוצר 

ופנטזיה. צבע הזהב הצובע את החופשה בגווני מלכות, מלווה 

בין  השני  כחוט  ועובר  למלון  כניסתם  מרגע  האורחים  את 

פתיחת  עם  לחדרם.  האורחים  של  הגעתם  ועד  המסדרונות 

הדלת, יגלו האורחים את חדרם המפנק, המעוצב כחדר שינה 

בארמון יוקרתי. המלון מציע שפע של פינוקים שנועדו להעניק 

להם חופשה שכולה זהב: ארוחות במסעדת השף ביסטרו & בר 

ישיבות  חדרי  כושר,  חדר  הכולל   VIA MARIS ספא   ,LEGEND

DAVID TOWER ממוקם בקו הראשון לחוף  מאובזרים ועוד. מלון 

הים של נתניה, אחת מערי התיירות התוססות בישראל. מיקומו 

לאורחי  מאפשר  העצמאות  ולכיכר  הים  לחופי  בסמוך  הייחודי 

המלון להגיע במהירות ובנוחות לכל מקום בעיר. 



לים ופתוח  ישיר  מנוף  נהנים  מרביתם  וייחודי,  מרהיב  בעיצוב  מפוארים  חדרים   75  .2 התיכון      הים  חופי  מול  יוקרתי  בוטיק  מלון   .1
 VIA MARIS .4     מסעדת שף ביסטרו & בר מהודרת וכשרה עם תפריט המשלב בין המטבח הים תיכוני לאירופאי הקלאסי LEGEND .3       

ספא טיפולים מפואר בן 1,000 מ"ר בהשראת סיפור מסעותיו של הסולטן דאוד פאשה

ג‘קוזי, חדר כושר מצויד במכשירי כושר המתקדמים של חברת 

TECHNO GYM  העולמית, בריכת שחייה פנימית ומחוממת ופינת 

עוצר  ימה  לחוף  פנורמי  נוף  עם  מסורתי  אותנטי  בסגנון  מנוחה 

ולבריכת הספא הינה  הנשימה של העיר נתניה. הכניסה לספא 

חינם לאורחי המלון, לא כולל טיפולים ומוגבלת לגילאי 16 ומעלה.

•      חדר תקשורת מתקדם

DAVID TOWER מספק  חדר התקשורת המתקדם והאינטימי של 

לאורחי המלון את מיטב הציוד הטכנולוגי, לביצוע שיחות ועידה, 

.VIP גלישה חופשית באינטרנט ושירותים עסקיים

•       אולם כנסים וישיבות

אולם כנסים וישיבות מפואר בגודל של 65 מ"ר, המצויד בציוד 

האודיו-וידאו העדכני ביותר לקיום מפגשים עסקיים, הרצאות 

ודיונים. האולם נהנה מתמיכה טכנית של צוות המלון ושירותי 

אירוח מבר המלון.

•       שירותים נוספים

כביסה, אינטרנט WI-FI חופשי. חניה במלון בתשלום

חוף סירונית
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sofitel.com  | www.davidtower.co.il

שירותים ייחודיים     מלון DAVID TOWER מעניק לאורחיו חוויית 
אירוח בלתי נשכחת ושירות ברמה הגבוהה ביותר כיאה לסטנדרטים 

רשת  של   MGALLERY BY SOFITEL הבוטיק  מותג  של  המוקפדים 

ACCOR הבינלאומית, באווירה יוקרתית שלווה, בעיצוב נדיר ביופיו ומול 

נופי התכלת של הים התיכון:

•      מסעדה ובר 

ומרהיבה  אלגנטית  כשרה,  בר   & ביסטרו  שף  LEGEND, מסעדת 

הים  הבישול  הקלאסי,  האירופאי  המטבח  בין  המשלבת  ביופיה, 

מודרנים.  ממטבחים  השפעות  לבין  מקומיים  מרכיבים  עם  תיכוני 

כאן תוכלו לארח, להתארח ולהתענג על התפריט הייחודי המבטא 

את סיפור המלון: מסעות הסולטאן דאוד פאשה ברחבי הימים של 

העולם העתיק וההשפעות הקולינריות שהביא עמו לממלכתו.

•      ספא VIA MARIS ”דרך הים“ 

מתחם הספא היוקרתי של מלון DAVID TOWER, משתרע על שטח של 

טיפול  חדרי  מושלם:  ספא  של  מפנקת  מעטפת  ומעניק  מ“ר   1,000

סוויטת  מזרן מתחמם,  עם   NILO מבית  במיטות חשמליות  מאובזרים 

טורקי חמאם  פרטי,  שמנים  ואמבט  ג‘קוזי  עם  זוגית  טיפולים 

פינית,  סאונה  מסורתי,  טורקי  טיפול  בו  לקבל  שניתן  אותנטי 


