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ממלכה סקוטית קטנה
 המלון הסקוטי בטבריה הוא מלון בוטיק מיוחד במינו שפועל 
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פנאי

המלון הסקוטי בטבריה הוא מלון יוצא 
דופן במובנים רבים. ראשית, הבעלות 

עליו היא של הכנסייה הסקוטית 
ומועסקים בו עובדים בני ארבע דתות 
)יהודים, נוצרים, מוסלמים ודרוזים(. 
כל אלה יוצרים, מן הסתם, הרמוניה 
וגשר בין התרבויות שאותו ביקשו 

הבעלים להשיג. כל הרווחים מהפעלת 
המלון מופנים לתרומות. המבנה שבו 

ממוקם המלון שימש עשרות שנים בית 
חולים בהנהלתו של ד"ר טוראנס וכלל 

במתחמו בית ספר לאחיות, בית ספר 
לבנות ובית יתומים. שטחו משתרע 

על פני 14 דונם ויש בו גנים בוטניים, 
מבני בזלת, מרכז מבקרים, מרתף יין, 
בריכת שחייה )חצי אולימפית( ו־69 

חדרי אירוח. 
חגיגת סוף השבוע מתחילה בהדרכה 
מיוחדת על יינות ישראליים במרתף 
היין המאחסן אלפי יינות. המבקרים 
טועמים מהיינות המובחרים, ובתום 

ההדרכה הם יכולים לטייל מבוסמים 
מעט בסמטאות הקסומות של המלון 

או להגיע לארוחת הערב במסעדת 
היוקרה טוראנס )שאינה כשרה, אגב(. 

מטבחה של המסעדה, בניצוחה של 
שפית המלון ענת אטולנגי, משובח, 

עשיר ורווי טעמים ייחודיים. במסעדה 
אווירה ביתית וחמימה וריחות 

מעוררי תיאבון.
בדרכם לחדרי האירוח העתיקים, 

המרווחים והמעוצבים יוכלו האורחים 
להסתובב בגני המלון המטופחים, 

לשאוף אנרגיות חדשות, להתנדנד על 
הנדנדות הפונות אל הכנרת ולהקשיב 

למים הזורמים במזרקות. 
הבוקר במלון הסקוטי נפתח לנוף 
מרהיב של הכנרת וארוחת הבוקר 
מושקעת ושופעת טעמים. מסלול 

ארכיאולוגי וסיור במרכז המבקרים - 
נמצאים כולם בתחומי המלון עצמו. 

כאשר קוראים ספר בחדר ההתבודדות, 
בלובי המלון או באוויר הפתוח באחת 

המרפסות שממנה נשקף נוף עוצר 
נשימה, נדמה שאתם בסקוטלנד 

הרחוקה, שהוויסקי, איך לא, נגיש בה 

כל כך. ואכן, קיילי בר הביתי מציע 
עשרות סוגי וויסקי מסקוטלנד, אירלנד 

ומרחבי העולם. ומי שאלכוהול הינו 
לטעמו, חייב לטעום את הסיידר 

המתובל היטב או את התה שמציעים 
באלגנטיות אנשי צוות המלון 

האדיבים. המלון משתרע על פני 
חמישה מבנים ומציע גם חדר כושר, 
חמאם טורקי אותנטי, ג'קוזי חיצוני 

וחדרי טיפול מפוארים שבהם טיפולי 
 PETITספא מפנקים ומלכותיים. ה־
LOUNGE מגיש לאורחיו שמפניה 
צוננת, חליטות תה ועוגיות בריאות. 

אפשר לקיים אירועים במתחם המלון, 
באולמות הכנסים או בגן. 

רומנטיקה, יופי, יוקרה, שלווה 
ומוניטין של שירות מקצועי ברמה 

הכי גבוהה יגרמו לאורחים ולתיירים 
הרבים המגיעים מארצות הברית, 

בריטניה וסין להתאהב בפיסת 
סקוטלנד בישראל ולחכות בציפייה 

לסוף חודש ינואר כדי להשתתף 
בחגיגות הברנס־סאפר שנערך כמדי 

שנה במלון לכבודו של המשורר 
הלאומי הסקוטי רוברט ברנס 

  .)Robert Burns(

הברנס–סאפר

חגיגות הברנס–סאפר השנתיות 
כבר הפכו למסורת במלון 

הסקוטי. בסוף ינואר, זו השנה 
ה–256, יציין העם הסקוטי 

את יום הולדתו של המשורר 
הלאומי רוברט ברנס. ארוחת 

ערב ייחודית, המשלבת 
תרבות, אוכל ושירה סקוטית 
אותנטית, תיערך השנה ב–20 

בינואר. החגיגה במלון הסקוטי 
בטבריה תכלול טקס הבאת 

מנת ההאגיס העממית, פינוק 
קולינרי, נעיצת הסכין, מזיגת 

הוויסקי, שירה ומוזיקה 
תוססת וקצבית. את שיריו 

של המשורר רוברט ברנס 
יקראו בעברית השחקן והזמר 

מתי סרי, ובשפת המקור - 
הנציגים הסקוטים.


