מקום בו אמנות בינלאומית מהשורה הראשונה
ואירוח אישי ויוקרתי מתקיימים יחדיו ללא גבולות.

אלמא מלון ומרכז אמנויות

דף מידע

מקום מפגש מעורר השראה ,המחבר בין אנשים לאנשים ,בין אנשים לאמנות ,ובין אנשים לבין עצמם.
הראשונהבלתי נשכחת לגוף ולרוח.
מהשורהמייצר חוויה
ובעולם ,אשר
יחיד מסוגו בארץ
קומפלקס
בינלאומית
אמנות
מקום בו

ואירוח אישי ויוקרתי מתקיימים יחדיו ללא גבולות.

המבנה בו שוכן אלמא ,במושבה הקסומה זכרון יעקב ,נחשב לאחד משיאי היצירה הארכיטקטונית
המפורסם
המבנה
בשנת .1972
לאדריכלות
שלישראל
בפרס
רכטר,
יעקב
מתכננו,
וזיכה את
הראשונה.
מהשורה
בינלאומית
ואמנות
אירוח מלונאי
נדירה
פנינה
הוא
האמנויות
בישראל,ומרכז
אלמא המלון
הינו יוצא דופן בצורתו וביופיו ,ואין שני למיקומו בנוף – מעל מדרונות של חורש טבעי על רכס
הכרמל ,הצופים ליופיו עוצר הנשימה של הים התיכון.
במושבה הקסומה זכרון יעקב ,על פני שטח רחב ידיים ,טובל בירק וניצב בקצה צוק המשקיף אל הים התיכון ומורדות-
הר מיוערים ,שוכן המיתחם ,מלא יופי והשראה ,יחיד במינו בישראל .המבנה ההיסטורי נחשב לאחד משיאי היצירה
הארכיטקטונית בישראל וזיכה את מתכננו ,האדריכל יעקב רכטר ,בפרס ישראל באדריכלות.
כל החדרים במבנה המרכזי כמו נוצרו כדי לעטוף את האורח בנופם המרגיע והנעים של
הים התיכון ומישור החוף הצפוני .בנוסף ,משובצים במתחם קוטג’ים מרווחים בעלי
העבודה המאומצת של שימור הבניין ושיקומו ,לאורך עשר שנים ,הסתיימה בפתיחתו של אלמא:
שתי קומות ,הניתנות לשימוש כיחידת אירוח אחת או כשתי יחידות אירוח נפרדות.
מלון שמציע מסעדה משובחת ,ספא ובריכה יפהפיה הצופה על ההר והים; ובתוכו עולם אמנותי של ציור ופיסול,
והסוויטותחוויה בלתי נשכחת לגוף ולרוח!
הישראלים .בואו לחוות
מוזיקה על כל סוגיה ,מחול ותיאטרון ,מאת בכירי
האמניםהחדרים
קטגוריות

חדרי המלון

חדרי המלון

המרכזי כמו נוצרו כדי לעטוף את האורח בנופם המרגיע והנעים של
במבנה
כל
סטנדרט
החדריםחדרי
•
החוף הצפוני .בנוסף ,משובצים במתחם קוטג’ים מרווחים בעלי
ומישור
התיכון
הים
• חדרי דלאקס
הניתנות לשימוש כיחידת אירוח אחת או כשתי יחידות אירוח נפרדות.
שתי
קומות,חדרי גן
•
• חדרי קלאסיק
קטגוריותסוויטות
•
החדרים והסוויטות
• קוטג’ים

בחדר
בחדר

לבקשתך
לבקשתך

• חדרי > מפת
המלון זוגי
אקונומי יחיד/
• חדרי דלאקס
• חדרי ג'וניור סוויטס
אבזור חדרי המלון
• חדרי סופריור
מודרני המספק נוחות אלגנטית
ריהוט
•
•
סוויטות סופריור
• נוף עוצר נשימה
• קוטג’ים
• בכל חדר מרפסת או פאטיו
< מפת המלון
• מבחר עיתונים יומיים ומגזינים
• כספת אלקטרונית
אבזור חדרי המלון
• מיזוג אוויר עם בקרת אקלים
אלגנטית
LEDנוחות
המספק
• ריהוט •מודרני
חיבור ישיר לאינטרנט בכל חדר
חכמות עם
טלוויזיות
•
נשימהאספרסו וערכת תה בכל חדר
עוצר מכונת
נוף •
פאטיו
מרפסת או
כתיבה
חדר שולחן
• בכל •
עיתוניםבריומיים ומגזינים
• מבחר • מיני
אלקטרונית
מיטה יוקרתיים
• כספת • מצעי
טיפוח אקלים
מוצרי בקרת
אוויר עם
אקסקלוסיביים
• מיזוג •
•
חכמות עם חיבור ישיר לאינטרנט בכל חדר
טלוויזיות LED
מייבש שיער
•
אספרסוונעלי
• מכונת • חלוק
ביתתה בכל חדר
וערכת
מראה מגדילה
• שולחן •כתיבה
• מיני בר• עמדת עגינה ושעון מעורר iHome
אינטרנט אלחוטי ללא תשלום
• מייבש •שיער
ביתקרבה אלקטרוני
מנעול
• חלוק •
ונעלי
משקל דיגיטלי
• מראה •מגדילה
• עמדת עגינה ושעון מעורר iHome
• אינטרנט אלחוטי ללא תשלום
• מגהץ וקרש גיהוץ
• מנעול קרבה אלקטרוני
• מיטת תינוק בקוטג’ים
• משקל דיגיטלי
• לוח מיטה
•
•
•

מגהץ וקרש גיהוץ
מיטת תינוק בקוטג’ים
לוח מיטה
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מקום בו אמנות בינלאומית מהשורה הראשונה
ואירוח אישי ויוקרתי מתקיימים יחדיו ללא גבולות.

אלמא מלון ומרכז אמנויות

מקום מפגש מעורר השראה ,המחבר בין אנשים לאנשים ,בין אנשים לאמנות ,ובין אנשים לבין עצמם.
המסדרונות ומבואות החדרים באלמא מציגים יצירות גדולי האמנים בישראל לדורותיהם בתאורה
קומפלקס יחיד מסוגו בארץ ובעולם ,אשר מייצר חוויה בלתי נשכחת לגוף ולרוח.
טבעית ,בהירה ובלתי-ישירה ,ובחללי הבניין הפנימיים שתחת כיפת השמיים ,במרפסות ובשבילים
בחוץ ,ניצבים פסלים של יוצרים ידועי שם .בנוסף לאוסף אלמא מציגות שלוש גלריות אלשטיין
המבנה בו שוכן אלמא ,במושבה הקסומה זכרון יעקב ,נחשב לאחד משיאי היצירה הארכיטקטונית
רחבות הידיים תערוכות מתחלפות ,וכך הופך המקום למוזיאון מודרני חי ונושם ,בלי הפסקה.
בישראל ,וזיכה את מתכננו ,יעקב רכטר ,בפרס ישראל לאדריכלות בשנת  .1972המבנה המפורסם
אולם אלמא – אולם קונצרטים בן
אולמות,
בשני
וזאת
לאמנויות
מרכזי גם
מקום
רכס
טבעי על
חורש
הבמה ,של
מדרונות
בנוף – מעל
למיקומו
באלמא שני
הינו יוצא דופן בצורתו וביופיו ,ואין
התיכון 1440.חלילים שהותאם במיוחד תוך כדי בנייתו ,וכן מצויד ב״בור״ תזמורת
היםעוגב בן
של ובו
מושבים
הכרמל ,הצופים ליופיו עוצר450
הנשימה
מתחת לבמה להפקות אופרה; ואולם הקיוב בן  200מושבים .שניהם ניחנים בתנאים אקוסטיים ברמה
הגבוהה ביותר ,עם ציוד משוכלל של סאונד ותאורה ,ונלווים להם חדרי הלבשה עתירי אמצעים.
שללהופעות
בבמה
המצויד
פנימי
מושבים ,וגן
800
שמכיל
במקום
והנעים
המרגיע
בנופם
את האורח
לעטוף
הים,כדי
מולנוצרו
פתוח,כמו
אמפיתיאטרוןהמרכזי
החדרים במבנה
כמו כן כל
תחת כיפת
השמיים .ומישור החוף הצפוני .בנוסף ,משובצים במתחם קוטג’ים מרווחים בעלי
הים התיכון
שתי קומות ,הניתנות לשימוש כיחידת אירוח אחת או כשתי יחידות אירוח נפרדות.
• אולם אלמא  -אולם קונצרטים בעל אקוסטיקה טבעית מעולה ובו עוגב ו  450-מושבים
והסוויטות
החדרים
קטגוריות
מופעים מורכבים
מאפשר קיום
•  pitתזמורת -
• גלריות אלשטיין – משתרעות על פני  750מ”ר ומכילות אמנות חזותית ופלסטית מהארץ ומהעולם.
סטנדרטעל ידי רקדנים ,מוסיקאים ,שחקנים וסופרים
חדרימונחות
• כיתות •אמן -
דלאקס
• חדרי
אמפיתיאטראות
• 4
• חדרי גן
קלאסיק
ממש חדרי
אוכל• ,
לאמנות ,מחבר בין אנשים .שלל אפשרויות הבילוי הקולינריות באלמא
בדומה
• סוויטות
מאפשרות לאורחים ליהנות ממגוון מקומות מפגש חברתיים סביב אוכל מעולה ומשקה
• קוטג’ים
משובח ,עם חברים ותיקים או כאלה שזה עתה הכרת ,על הבמה או בקהל.

אמנויות

חדרי המלון

ברים
ומסעדות

> מפת המלון

בחדר

כנסים
ואירועים

לבקשתך

• אוכל משובח באווירה רגועה במסעדת “אורטוריו” האלגנטית
או בחדר האירוח הפרטי המכיל  26אורחים
אבזור חדרי המלון
• מבחר יינות משובח המגיע ברובו מיקבים מובחרים בצפון הארץ
• ריהוט מודרני המספק נוחות אלגנטית
•
הכוללות טרסה ,סלון ,בר ,שולחן אבירים או חדר אירוח פרטי
ישיבה
אפשרויות
נשימה
עוצר
מגוון • נוף
ברים חדר מרפסת או פאטיו
• אספרסו• בכל
• מסעדת• בריכה
מבחר עיתונים יומיים ומגזינים
הקיוב
כספת אלקטרונית
• אולם •
• תפריט •כשר
מיזוג אוויר עם בקרת אקלים
• טלוויזיות  LEDחכמות עם חיבור ישיר לאינטרנט בכל חדר
האירועים באלמא מקבלים גוון יוצא
השראה ,רגש,
ויצירתיות,חדר
וערכת תה בכל
המעוררתאספרסו
בסביבה • מכונת
כתיבה בכל פינה ,גלריות המשמשות כחלל למפגשים ואולמות
שולחןהנוכחת
דופן .עם •אמנות
קונצרטים• מיני בר
המשמשים גם כאולמות כנסים וארועים ,החוויה מובטחת להיות
יוקרתיים
מיטה
צבעונית • מצעי
וייחודית ,לאירוע עסקי או משפחתי.
• מוצרי טיפוח אקסקלוסיביים
מייבש
שיער לכנסים ואירועים
תכליתיים
• אולמות•רב
בית
ונעלי
חלוק
• אולם •
אלמא  -אודיטוריום מושלם למצגות והרצאות עם מערכת אורקולית משובחת
מגדילה
• אולם •
פנימי גמיש ובר עשיר
מראהעיצוב
הקיוב -
iHome
מעורר
ושעון
עגינה
עמדת
•
•
מרפסות המכילות עד  400איש לקבלות פנים וארוחות עם נוף מדהים לים התיכון
• אינטרנט אלחוטי ללא תשלום
• אמפיתיאטראות חיצוניים לחופות ואירועים קסומים מול שקיעה
• מנעול קרבה אלקטרוני
• מטבח כשר
• משקל דיגיטלי
• אור יום טבעי בגלריות ובשני האולמות
• חדרי ישיבות מצוידים היטב
גיהוץחדרי הישיבות והאולמות
מתקדם בכל
• ציוד אורקולי
• מגהץ וקרש
• אירועי •בריכה
מיטת תינוק בקוטג’ים
מרווחת
מקורה
לוח מיטה
• חנייה •
< תכנית חדרי הישיבות
< מפרט האולמות
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מקום בו אמנות בינלאומית מהשורה הראשונה
ואירוח אישי ויוקרתי מתקיימים יחדיו ללא גבולות.

אלמא מלון ומרכז אמנויות

מקום מפגש מעורר השראה ,המחבר בין אנשים לאנשים ,בין אנשים לאמנות ,ובין אנשים לבין עצמם.
מתחם ספא גדול ויוקרתי עומד לרשות האורחים באלמא ,בו ניתן ליהנות מחדרי
קומפלקס יחיד מסוגו בארץ ובעולם ,אשר מייצר חוויה בלתי נשכחת לגוף ולרוח.
טיפולים מעוצבים ,חמאם טורקי יפהפה ובריכה פנימית מחוממת ,הממוקמת
בקצה ההר ומשקיפה אל נוף בלתי נשכח .תפריט הטיפולים והעיסויים המוצע
המבנה בו שוכן אלמא ,במושבה הקסומה זכרון יעקב ,נחשב לאחד משיאי היצירה הארכיטקטונית
במתחם מתאים ליחידים או לזוגות ומבטיח חוויה מרגיעה לגוף ולנפש.
בישראל ,וזיכה את מתכננו ,יעקב רכטר ,בפרס ישראל לאדריכלות בשנת  .1972המבנה המפורסם
הינו יוצא דופן בצורתו וביופיו ,ואין שני למיקומו בנוף – מעל מדרונות של חורש טבעי על רכס
טיפולים
הכרמל ,הצופים ליופיו עוצר• שמונה
התיכון.
חדריהים
הנשימה של
• חמאם טורקי
• בריכה פנימית מחוממת עם נוף מרהיב
במבנה 480
בגודל של
חיצונית
מ”רכמו נוצרו כדי לעטוף את האורח בנופם המרגיע והנעים של
המרכזי
החדרים
• בריכה כל
מוצלת
ומישור החוף הצפוני .בנוסף ,משובצים במתחם קוטג’ים מרווחים בעלי
ילדיםהתיכון
• בריכת הים
קומות ,מתקדם
שתיעם ציוד
• חדר כושר
הניתנות לשימוש כיחידת אירוח אחת או כשתי יחידות אירוח נפרדות.

ספא

חדרי המלון

קטגוריות החדרים והסוויטות
•
•
•
•
•
•

חדרי סטנדרט
חדרי דלאקס
חדרי גן
חדרי קלאסיק
סוויטות
קוטג’ים

> מפת המלון

בחדר

אבזור חדרי המלון

לבקשתך

• מגהץ וקרש גיהוץ
• מיטת תינוק בקוטג’ים
• לוח מיטה

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ריהוט מודרני המספק נוחות אלגנטית
נוף עוצר נשימה
בכל חדר מרפסת או פאטיו
מבחר עיתונים יומיים ומגזינים
כספת אלקטרונית
מיזוג אוויר עם בקרת אקלים
טלוויזיות  LEDחכמות עם חיבור ישיר לאינטרנט בכל חדר
מכונת אספרסו וערכת תה בכל חדר
שולחן כתיבה
מיני בר
מצעי מיטה יוקרתיים
מוצרי טיפוח אקסקלוסיביים
מייבש שיער
חלוק ונעלי בית
מראה מגדילה
עמדת עגינה ושעון מעורר iHome
אינטרנט אלחוטי ללא תשלום
מנעול קרבה אלקטרוני
משקל דיגיטלי
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