חווית אירוח אורבנית פוגשת
את האוויר הצח והנוף עוצר
הנשימה מהקומה העשירית
של בניין משרדים ,מזכירה
לנו את הקסם של העיר
תל אביב .רחוק מההמולה
של העיר וקרוב לאופק של
השמיים אשר צופה אל הים
בצבעים משתנים ,בקצב
שקיעת החמה.

שילוב מדויק של חוויה אורבנית משוחררת יחד
עם איכות ללא פשרות .אירוע פרטי ,עסקי,
הדרכות מקצועיות משכרות וטעימות באווירת
ה  SuraMareהם אירועים שמותאמים לצרכים
ולבחירה שלך .ה  SuraMareשומרת על
ה DNA -של מקצב העיר והקומה עשירית ,יחד
עם אוויר של ים ,אווירה של טעמים ומוסיקה
שיעניקו לאורחים שלכם חוויה יוצאת דופן של
ביקור במרפסת התל אביבית הכי שווה בעיר.
טעמים נכונים ומדויקים של אפייה בטאבון,
איזון בין טרטר דג ים טרי לטחינה הכי טעימה
בעיר ,קוקטיילים ייחודים ומוקפדים ,אוכל
טעים ומוסיקה שמשלימה את אווירת המקום
הייחודי.
מאחורי תחושת האווירה הייחודית הזו צוות
מקצועי של אנשים מיוחדים שנמצאים כאן על
מנת להעניק חווית אירוח מלאה ,בהרבה לב,
אהבה וחיוך.

צלמת שרהלה נור לביא

Urban vibes meet fresh
air. the breathtaking
view from the tenth
floor of an office
building, reminding us
of the charm of Tel Aviv
far from the hustle and
bustle of the city, close
to the horizon where
the sun reflects a
spectrum of colors upon
the sea at sunset.
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A precise combination between an urban
loosened experience and uncompromised
quality. A private or a business event, flavored
alcohol and wine private workshops, event at
SuraMare is an event tailored to your needs and
requests.
Filled with salty sea air, a mixture of exquisite
flavors and music on the most beautiful terrace
in town, we provide you and your guests with a
highly satisfying experience. True and mystical
flavors of taboon oven baking, a perfect balance
between fresh fish tartar and the most delicious
tahini in the city, creative and finely crafted
cocktails and music that complements the
unique atmosphere of the location.
Behind this unique atmosphere stands a team of
professionals who are there to provide incredible
hospitality, a lot of heart, love and a smile

