Ontspan en
geniet van
traditionele
kwaliteit

In de overlevering wordt de
Lavi Inn geprezen, gelegen op
een punt waar de oude Zeeweg en de Specerijenroute
elkaar kruisten, als hét voorbeeld van gastvrijheid. De
bestuurders van volgeladen
karavanen overnachtten daar
of stopten ze even om iets te
gebruiken, voordat ze weer
op weg gingen.
Het Kibbutz Lavi Hotel heeft
dus een lange traditie van
uitstekende gastvrijheid. Wij
zijn trots op onze hoffelijke
service en de speciale sfeer
van joodse traditie, waar we
om bekend staan.

Welkom in
Hotel Kibbutz
Lavi

Het Kibbutz Lavi Hotel ligt
verscholen in de heuvels
van Laag-Galilea, uitkijkend
op het Meer van Galilea &
de Golanhoogten, midden
tussen de bloemen en velden
van Kibbutz Lavi.
Het hotel biedt een unieke
mix van een exclusieve
resort-ervaring en een
joodse sfeer volgens een
eeuwenoude traditie van
gastvrijheid.

Onze kamers

Het hotel heeft 184 elegante
kamers, suites en luxe
accommodatie. Iedere
kamer heeft een eigen
badkamer, kamerbreed tapijt
of parket, telefoon, radio,
tv en airconditioning, Gratis
draadloos internet.

De lobby

Onze gasten kunnen zich
ontspannen en genieten van
de aangename & ruime lobby
met bar en souvenirwinkel.

Het
zwembad

Ons spiksplinternieuwe
zwembad en sauna zijn
ook geopend met aparte
baadtijden.
Wij van Kibbutz Lavi noemen
dit echt genieten in een
traditionele sfeer.

Lavi voor
kinderen

Het hotel heeft veel
faciliteiten voor kinderen
en verschillende creatieve
workshops en vermaak onder
begeleiding van onze ervaren
medewerkers.

Het restaurant
van het hotel

Elegant, uitstekend en
uitsluitend kosher(Glatt).
Speciale wensen met
betrekking tot kasjroet
kunnen van tevoren worden
aangegeven.

Banqueting en
evenementen

Het team van het Kibbutz
Lavi Hotel maakt van uw
bar mitswa, huwelijk of
andere aangelegenheid een
onvergetelijke ervaring.

Congrescentrum van
Noord-Israël

Een rustige, landelijke
omgeving weg van het
rumoer van de stad goed
uitgerust met faciliteiten
voor groepen van 30 tot 300
personen.

Ons educatie
centrum

We zijn gespecialiseerd in het
organiseren van seminars,
lezingen en activiteiten rond
de joodse leer en Israël.

