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נופש מפנק בירושלים: מלון ענבל
במלון ענבל השוכן בפארק גן הפעמון, אי אפשר שלא להתפעל מהצבעוניות, השטיחים האותנטים לצד המודרנים.

הכל משדר יוקרה מאופקת, מלא חן ולא מנקר עיניים. עיצוב שמתכתב עם מה שמצופה מהעיר לשדר לנו

סיגל פאר

02/12/2018

ירושלים. כמה קרובה, ככה רחוקה, כמה יפה, כך מרחיקה. הווידוי שלי הוא הוא שנסיעה לירושלים מאז ומעולם אינה עניין של מה בכך,
וכרוכה באיזה מתח שמצטבר בעצמות. הדרך קצרה יחסית אבל תמיד מוציאה ממני רטינה. פעם אלו הפקקים בכניסה, ופעם איזה

הדברברות וחשש שמא אטעה ואכנס בטעות ובשעה לא רצויה לשכונה שאיני רצויה בה, ותמיד איזו כובד קדושתי שנוחת. נוסיף לזה את
מזג האויר שלרבים הוא אידאלי אבל לי, איכשהו או קר מידי או חם מידי או שכשלתי ולא הבאתי את הבגד הנכון.  ואין ספק שהבעיה

היא אצלי כי בסופו של דבר הביקורים כולם מסתכמים בהנאה והתפעלות.

אז בסופ"ש הקודם החלטתי לתקן את יחסי עם הבירה ונסענו אני ובן הזוג לסופ"ש של שינוי אווירה, בלי משימות ובלי מטרה. רק לנוח
וליהנות. כשבאים בראש כזה היא בהחלט יודעת לתת תמורה, ירושלים. הוזמנו למלון ענבל שנמצא במיקום מושלם. משקיף על העיר
העתיקה, מזמין הליכה רגועה דרך גן הפעמון המוביל למשכנות שאננים, ימין משה, גיא בן הינום, או למתחם התחנה, ומהכיוון השני

טיול סביר באורכו לעיר העתיקה.

קפצנו לביקור. הפעם האחרונה בה חצינו את השוק היתה כשהגענו בדקה ה-90 לטקס סיום מסלול של הבן וחצינו את כל השוק
בספרינט בדרך לכותל ההכרחי בטקסים מהסוג הזה. הפעם צעדנו מעדנות כמו כל התיירים שעושים את הויה דלהרוזה. אי אפשר שלא

להבחין במיעוט התיירים הישראלים. איפה הם? הרי פעם העיר העתיקה עם הפופים, הנרגילות והגלביות היתה מסלול קבוע שוקק
ישראלים אבל זה כנראה דיון לפוסט אחר. עצירה לחומוס נהדר פה, קפה קטן שם, היום נסוג לאיטו לתוך השבת וגשם קל הבריח אותנו

חזרה לסוויטה החמימה והמפנקת שלנו. בשלב זה הנוף של חומות העיר העתיקה מהמרפסת בקומה השמינית היה כל מה שאפשר
לבקש והחדר עצמו היה כל-כך נעים ונוח כך שלא היתה שום סיבה לצאת יותר.
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המלון עצמו חודש ושופץ לאחרונה בהשקעה אדירה. נוספו לו שתי קומות שמשלימות את המבנה שתכנן יעקב רכטר לפני כ-40 שנה
בסגנון מצודה ירושלמית. קומות אלו מציעות עוד כ-50 חדרי פרימיום וסוויטות. האורחים בחדרים אלה יכולים גם לפקוד את טרקלין
מנהלים הממוקם בקומה ה-9 ומציע נוף נהדר ונשנושים סביב השעון. תוספת המבנה, החדרים והחללים הציבוריים הרבים שבמלון

(כולל אולמות אירועים) הם עבודה של האדריכל מייקל שוורץ ועל עיצוב הפנים האלגנטי עד מאד חתום מיכאל אזולאי.

אי אפשר שלא להתפעל מהצבעוניות, השטיחים האותנטים לצד המודרנים. הכל משדר יוקרה מאופקת, מלא חן ולא מנקר עיניים. עיצוב
שמתכתב עם מה שמצופה מהעיר לשדר לנו.

הבוקר השמשי שלמחרת הביא עימו שלל אפשרויות והראשונה שבהם היא ארוחת בוקר של שפע ואיכות. המזנון הענק הוא אמנם
סטנדרט מוכר אבל כאן בלטו איכות המוצרים, הטריות ומעל לכל הטעם. גם מהבחינה הקולינרית יש בשורות – ממש בקרוב תיפתח
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במלון מסעדת הבשרים 02 בליווי קבוצת "מונא" הירושלמית המוערכת. אם לשפוט לפי העיצוב, נראה שהושקעו שם הרבה מחשבה
וטעם טוב.

בנוסף מציע המלון בריכה מחוממת, מרפסת שמש שהתאימה לשמים שנוקו מהעננים, מכון כושר, סאונה, וכמובן טיפולים למי שרוצה
ולא שוכח להזמין מראש. אבל לא היה צורך למהר כך שלפני כל אלה לא ויתרנו ויצאנו לטיול מקסים בסמטאות ימין משה, השכונה

הציורית שנמצאת ממש ממול. ושוב מנוחה. הדרך חזרה היתה רגועה במיוחד.

מלון ענבל, פארק גן הפעמון, רחוב ז'בוטינסקי 3 ירושלים, 02-6756666

** הכותבת הייתה אורחת של המלון ונהנתה מאוד

להכניס גם לינק
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