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מפנק ויוקרתי :מלון ענבל ,ירושלים
למרות מזג האוויר החורפי והעובדה שירושלים היא עיר מאוד
מבלבלת ,לילי שרצקי הצליחה ליהנות מסופ"ש רגוע ונעים
במלון ענבל בעיר .המיקום ,העיצוב ורמת החדרים ,כולם היו
ברמה גבוהה ויוקרתית .גם המחיר
לילי שרצקי אלמליח |  makoחופש | פורסם 04/12/18 07:22

"וי" גדול על המיקום .מלון ענבל ,ירושלים | צילום :אסף פינצ'וק

גילוי נאות :ירושלים מוציאה אותי מאיזון .עם וויז ובלעדיו ,זו ללא ספק אחת הערים
שהכי קשה לי להתנייד בה .היא עמוסה ומתעתעת ,רחובותיה קטנים ומבלבלים
ועוד לא קרה לי שהגעתי מנקודה לנקודה בלי להגיע לתל אביב ולחזור חלילה .מצד
שני ,מבין כל הערים בארץ ,ירושלים היא היחידה שנותנת לי תחושה של חו"ל .שעה
מהבית ואני עמוק בתוך בליל של שפות ,כותל עם סיפור ,ממילא היפה ,שוק צבעוני,
מתחם התחנה ותחושה שאני הכי רחוקה שאפשר להיות מתל אביב .בקטע טוב,
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אגב .כל מה שצריך כדי ליהנות מהעיר הזאת ,הוא לדעת לבחור את המקומות
הנכונים לאכול בהם )ולהזמין מראש ,במיוחד אם אתם מגיעים בוויקנד( ,לישון
בלוקיישן הכי טוב ולהגיע מצויידים בנעליים נוחות להליכה ,כדי לחוות את העיר.
אז לגבי לוקיישן ,סימנו "וי" גדול כשהגענו למלון ענבל .הוא גם סידר אותנו ברמת
החוויה .והנה האותיות הקטנות שכדאי גם לכם להכיר.

המקום
מלון ענבל שמדורג ברמה של חמישה כוכבים ,נמצא במיקום הכי חם בעיר .צמוד
לגן פעמון ,מרחק  5דקות הליכה ממתחם התחנה הראשונה ,תיאטרון החאן
והסינמטק .תוסיפו עוד  5דקות ברגל ותגיעו למוזיאון האיסלאם ,בית הכנסת הגדול,
עמק הרפאים ,תיאטרון ירושלים ,בית הנשיא ,מרכז ממילא .עם הנעליים הנכונות
ומצב הרוח המתאים ,גם תוכלו להלך רגלית לכותל המערבי ,שוק מחנה יהודה,
מוזיאון ישראל ומשכן הכנסת .כאמור ,בלוקיישן קלענו בול ,במיוחד כשמדובר בזוג
שמעדיף להימנע מתחבורה בירושלים אם הוא רוצה להישאר בתוך ירושלים.
מדובר באחד מהמלונות הוותיקים בעיר הבירה ,כאשר זה תוכנן לפני  40שנה על
ידי האדריכל וחתן פרס ישראל ,יעקב רכטר ,בהשראת האדריכלות הביזנטית
המעניקה למבנה צורה של מצודה .ממש לאחרונה ,עבר המלון מתיחת פנים בעלות
של  90מיליון שקל ,עליה הופקדו משרד מייקל שוורץ אדריכלים ומעצב הפנים
מיכאל אזולאי .מדובר בתוספת של  52חדרי פרימיום וסוויטות שהתווספו ל283-
החדרים הקיימים והן בשטחים הציבוריים .עוד בשיפוצים :זכה המלון לקבל בריכת
שחייה מחודשת )ומחוממת בחורף .תענוג!( ,ספא מפנק בשיתוף עם מותג "אהבה"
ומסעדת בשרים חדשה .בקיצור :תישארו במלון .מקסימום תנו קפיצה לממילא .לא
צריך יותר מזה.
המלון עצמו משדר יוקרה לצד חמימות ביתית וכשמגיעים אליו ביום חורף קר ,אין
דבר מזמין מזה .כמו כן אהבנו שהלובי בו ניתן להזמין קפה ועוגה מרוחק מהקבלה,
בה מבצעים צ'ק אין – מה שמעניק חלל שקט ונעים לשבת בו .מרבית האורחים
במלון הם יהודי אמריקה כך שתיתקלו כאן בהרבה מאוד אנגלית .המלון מקיים גם
אירועים משפחתיים לצד חגים יהודיים שניתן לחגוג כאן.

החדר
אנחנו לנו בסוויטת פרימיום עם נוף לחצר הפנימית של המלון שבקומה  .9הסוויטה,
שגודלה  42מ"ר ,אלגנטית להפליא ומציעה עיצוב פנים עכשווי ,מרחב ויוקרה.
בסוויטה  -חדר שינה גדול ומפנק במיטת קינג סייד ,חדר אמבטיה מפואר עם
דלתות זכוכית ,מרפסת מקסימה וסלון עם דלת הזזה .התחושה היא שנכנסת
למציאות אחרת ,קסומה ,עם שטיחים באריגה מקומית ועבודות אמנות על הקירות
ואגרטלים בעבודות יד .היופי הוא שלצד הקלאסיות של החדר ,אתה עדיין מרגיש
בבית )או בבית שהיית רוצה לחיות בו( .חדר אירוח זה מקנה גם כניסה לטרקלין
האקזקיוטיב עליו נפרט מיד.
ביקשנו לראות את המבחר של החדרים במלון ,וגילינו כי לצד הסוויטות במתחם
החדש ,ישנם גם חדרי סטנדרט וחדרי משפחה השייכים למלון ומעניקים מרחב נאה
וחללים נעימים ,נטולי מרפסת.

מה עושים?
אנחנו באופן אישי בילינו את הוויקנד בביקור במתחם התחנה ובממילא ,קפצנו
למוזיאון וסעדנו במסעדה ירושלמית טעימה לא רחוק מהמלון .כמו כן ,ביקרנו
בטרקלין שסיפק לנו נוף משגע לעיר העתיקה והפסקת קפה ,כריכים וסלטים בין
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הארוחות .בצער רב ,שכחנו את בגדי הים בבית )ביג מיסטייק!( כי הבריכה
המחוממת נראתה כמו הפינוק הכי טוב לוויקנד קר .למעוניינים ניתן כמובן גם
להזמין עיסוי ואף להעביר שעת כושר במכון הכושר שהמלון מציע.

מה אוכלים?
המלון מציע ארוחות בוקר וערב .ארוחת הערב היא בופה בשרי בתשלום ) 350שקל
לאדם באמצע שבוע 370 ,שקל ביום שישי( .אנחנו נהנינו מארוחת הבוקר שהייתה
טעימה ומדושנת ,ומייצגת בכבוד את ארוחות הבוקר בישראל :מגוון ,טעים ,טרי
ונעים.
כמו כן ,החל מחודש נובמבר פועלת במלון מסעדת בשרים  02בראשות מושיק
גמליאלי ואיתמר נבון שהקימו את מסעדת מונא ואנה .המסעדה נמצאת במתחם
המלון אך בחלל נפרד ומציעה אוכל ירושלמי.

בשורה התחתונה
מלון מפנק ויוקרתי במיקום מצויין שמציע הרבה מאוד שקט מהסערה שבשגרה.
המחיר בהתאם .רק עשו טובה ואל תשכחו בגד ים להשלמת החוויה.

מחירים
אמצע שבוע  1,400 -שקלים ללילה כולל ארוחת בוקר.
סופ"ש  1,600 -שקלים ללילה כולל ארוחת בוקר 2,100 .שקלים ללילה על בסיס
חצי פנסיון.
מלון ענבל .פארק גן הפעמון ,רחוב ז'בוטינסקי  ,3ירושלים .הזמנות בטלפון -
 ,02-6756666או באתר.
* הכותבת הייתה אורחת המלון
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