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בקומה השנייה של , ג"דקות מנתב 10-דקות מתל אביב ו 20

מסתתר מלון בוטיק בן , אסף הרופא הקניון הצמוד למרכז הרפואי

חדרים בעיצוב יוקרתי שמזכיר בתי הארחה אירופאים 37 רמה  .
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 מלון בוטיק לאנשי עסקים -מלון שדות 

: בין שני מתחמי ענק שניצב כמו אי של נורמליות, אנחנו עומדות מול קניון דרכים קטן

. צריפין, ומצידו האחר עיר הצבא העצומה, מצידו האחד משתרע בית החולים אסף הרופא

ובין כל אלה . רופאים ומשפחותיהם, חולים, חיילים ואנשי קבע: הצומת הגדולה הומה

".  שדות"שבקומה העליונה שלו ממוקם מלון , קניון קטן
כאן עברה עלי . "רונות אימה ממשך שירותה הצבאיאחוזה כולה בזיכ, חברתי לחופשה, עינב

היא אומרת כשאנחנו משרכות את רגלינו דרך הקניון ישר , "התקופה הכי גרועה בחיים שלי
אני , "בואי רק נשים את התיקים ונרד בחזרה. "אל המעליות שיובילו אותנו לקומה השניה

ת שהייתי רוצה להספיק יש כאן כמה חנויות חמודו", מבקשת כשהדלת של המעלית נסגרת
. עינב מסכימה, "מה כבר יש לנו לעשות, עכשיו רק שמונה בערב". "לבדוק לפני שייסגרו

הדלתות של המעלית נפתחות ולפתע אנחנו לא , וכששתינו מהנהנות לסגירת הסיכום האחרון

. אנחנו בתוך מלון שדות היפיפה. לא ליד צריפין ובטח שלא בתוך קניון, בראשון

ספריה , פינות ישיבה מרובות. הלובי מהמם: של מה בכך' וואו'זה לא . שתינו אומרות ,"וואו"
העיצוב צבעוני ולא מקושקש . וספות סלוניות נעימות( הגלישה בחינם)מחשב קטן , מגניבה

אין מה להסתיר את . בסטייל של בתי הארחה קטנים ומעודכנים שרואים באירופה, מדי

. יהיה כל כך יפה לא ציפינו שזה. ההפתעה שלנו



 
 לובי צבעוני ושיקי

 המקום

 37זהו מעין מלון בוטיק עם . שישה חודשים שהוא פועל בסך הכל: שדות הוא מלון חדש

: יש כמה סוגים שונים של חדרים. בסטנדרט של חמישה כוכבים ומחיר של שלושה, חדרים

יש זוגיים ויש גם חדרים עם , ובהם שתי מיטות יחיד, יש כאלה המיועדים לאנשי עסקים

, ספות נפתחות בשביל הילדים או חדרים שבינהם דלת המאפשרת חיבור של שתי יחידות

.  שתי משפחות שרוצות להתארח יחדל
 מה בחדר

מהחלון נשקפים למרבה ההפתעה . מעוצבים בטעם ובשיק מגניב, כמו הלובי, כל החדרים
הטפטים הענקיים עם צילומי , ואם במקרה נפלתם על חדר שפונה לנוף העירוני, שדות

ט יותר שמע, יש במלון סוויטה אחת. לבן יעשו את העבודה וירגיעו אתכם-השדות בחום
מיטה גדולה ומקלחת , בכל החדרים פינת ישיבה קטנה. מרווחת ומפנקת מהחדרים האחרים

בסוויטה שלנו היו שתי טלויזיות . מיקרוגל ומיני בר, טלויזיה עם כבלים ומסך פלזמה, מרווחת
האמנתי ,  רק אחרי שלוש דקות של ספק. וגם מזגן שקט באופן מחשיד, וחדר שינה נפרד

. הוא פשוט עושה את זה מאוד מאוד בשקט. לשהוא אכן פוע



 
 חדרים מרווחים

מדד השכנים 

איזור המסחר והתעסוקה אייר פורט סיטי : קהל היעד של המלון הוא בעיקר אנשי עסקים

ל של התעשייה האווירית או אנשי עסקים "ואורחים מחו, מצוי במרחק עשר דקות

ח כאן מאשר להיכנס לפקקים של שמגיעים לעבוד דווקא באזור השפלה מעדיפים להתאר

וגם סתם , מתארחות כאן לעתים גם משפחות של מאושפזים בבית החולים. תל אביב

במחירים שלו ובמיקום שלו : משפחות שרוצות לנפוש ומגלות את היתרון שבמלון הפרברי

.  שמאפשר יציאה לאתרי השפלה מבלי לעבור דרך צוואר הבקבוק של המרכז
מה עושים 

אני כבר שרועה על הספה מול . מזכירה לי עינב? "צית להספיק לרדת למטה מהרזוכרת שר"
אחרי כמה דקות של התמרחות אנחנו . מוכנה להעביר ככה את המשך הערב, הטלויזיה

אבל מספק את חשק ההזדנגפות , זה קניון קטן ולא מאוד מסעיר. מתארגנות ויורדות לסיבוב
הפקידה בקבלה סיפרה לנו על ספריית הדי וי : ה ארוךוחוץ מזה עוד יש לנו ליל. שלנו להערב

. ממנה אנחנו יכולות לבחור איזה סרט שבא לנו לקחת לחדר, די החינמית של המלון



 
 טפטים יפים שמשרים אווירה רגועה

מה אוכלים 

מוציאים מזנון ערב קל ללובי ללא , בערבים בהם תפוסת החדרים מלאה או כמעט מלאה

, ראשון לצון)כדי לאכול ארוחת ערב אפשר לצאת לעיר , אחרים בערבים. תשלום נוסף

. או להסתפק בארומה או במקדונלדס שבקניון, לאחת מהמסעדות הטובות( לא תל אביב

מדובר בבופה : תספיק לכם עד הצהריים המאוחרים, לעומת זאת, ארוחת הבוקר של המלון

.  שתךוחביתה שמכינים לפי בק, לחמים וממרחים, עשיר עם סלטים
מחירים 

. ליחיד₪  500. כולל לינה וארוחת בוקר, לזוג ללילה₪  550

שורה תחתונה 
מתאים למי שלא רוצה להכנס לתל . מלון יפה ומפתיע בסגנון צעיר במקום הכי בלתי צפוי

. אביב ובכל זאת בעל סטנדרטים גבוהים וטעם טוב

. צמוד למרכז הרפואי אסף הרופא, אסף סנטר, מלון שדות: רוצים גם

08-9199100 

המתמחה בניהול מלונות , י רשת מלונות אטלס"מלון שדות שייך לקבוצת לוינשטיין ומנוהל ע
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