עמוד 1

אכסניה בירושלים
עשרת ההוסטלים הטובים בעולם
דורגה בין

״אברהםהוסטל׳/

אכסניה

הדוידקה בירושלים לפני

בכיכר

שהוקמה

$TS1$חדרים$TS1$
חד־
כשנתיים ובה 72

מיטות ,זכתה השבוע להיכלל
1-032
רים
$DN2$חדרים$DN2$
עשרת ההוסטליםהגדולים

ברשימת

הטובים ביותר ברחבי

העולם.
 Hoste1wortd.comאתר
$TS1$ההזמנות$TS1$
ההזמ־

המדרג הוא

$DN2$ההזמנות $DN2$הגדול בעולםלהוסטלים ,שבו עשרות אל־
$TS1$אלפי$TS1$
נות
מקומות לינה בכ 180 -מדינות
פי
$DN2$אלפי$DN2$
האתר בוחר בכל שנה בכנסבינלאומי את ההוס־
$TS1$ההוסטלים$TS1$
על פי
בכמה קטגוריות
טלים
$DN2$ההוסטלים $DN2$הטוביםבעולם
שהשאירו בו אורחים אשר הזמי־
$TS1$הזמינו$TS1$
שקלול התגובות
$DN2$הזמינו $DN2$דרכולינה בהוסטלים השונים .התחרות כוללת
נו
ברמה האזורית
הצטיינות
קטגוריות שונות של

ברחביהעולם.

וברמה
העולמית,

וכן מעניקה

פרסים על פי פר־
$TS1$פרמטרים$TS1$

מטרים
$DN2$פרמטרים $DN2$של מספר מיטות ושטח .״אברהםהוסטל״
נבחרה בכנס שנערך השבועבדבלין שבאירלנד
 hoscars-hהמ־
$TS1$המציינים$TS1$
ובו חולקו כבכל שנה פרסי

$DN2$המציינים $DN2$את ההוסטלים
ציינים
״אברהם הוסטל״
הגדולהבישראל .ביןהבעליםבולטים ירון בורגין
) ,המנהל את האכסניה ,ומעוזינון ,יזם תיירות
35
השאר את שביל ישו בגליל והוא גם
שפיתח בין
הנבחרים.

היא כיום

בעליה של
את

הפרם

עמותת

האכסניה פאוזי

בדבלין.
בטקס
ilh

ארגון גג

האכסניה

הפרטית

עזאר בנצרת.ינון קיבל

בורגיןוינון

הם

של ההוסטלים

ממייסדי
הפרטיים

בישראל.
משה

גלעד

2 עמוד

J'lem's Abraham
The Abraham

Hostel among

Hostel,

hostel founded

world's top
in Davidka

Square

and 230 beds, won
ago with 72 rooms
listof the 10 best bighostels in the world.

in Jerusalem two
placethis week

on

The rankingwas

givenby Hostelworld.com, the world's largest

years

year, in an international conferthe website chooses the best hostels in the world in several
leftby visitorswho have
categories
by weighingthe comments
booked hostelstaysthroughthe website.The competition
includes
various categories
at the regional
and global
level,and has separate categories
accordingto hostelsize.The Abraham Hostel was
selected at conference held in Dublin thisweek, where the "Hoscars" prizes
were
awarded. The Abraham Hostel iscurrently
the
hostelin Israel.Among the prominentowners
are
largest
private
Yaron Burgin,
who manages it,and Maoz Inon, who developed
the
Jesus Trail in the Galilee and isalso the owner
of the Fauzi Azar
Inn hostel in Nazareth. (Moshe
Moshe Gilad

website. Each
hostel-booking
ence,

