RÜZGARIN ADI: VIENTO

RÜZGARIN ADI: VIENTO
YAŞA, TAT, KEŞFET…
Huzuru yakalamak isteyen gezginlerin eşsiz sığınağı, mavi ve beyazın huzur verici sakinliğinde
doğayla iç içe verilecek bir molanın yegane adresi; Alaçatı…
Mavi çerçeveli pencerelerinden sakız sardunyalarının sarktığı, Arnavut taşlarıyla kaplı sokakları
komşu sohbetleriyle yankılanan, doğaya ve doğala olan saygı temeli üzerine kurulmuş, köy
hayatının daimi hüküm sürdüğü köyümüz Alaçatı.
Alaçatı’nın tüm bu özelliklerini içinde barındıran, geleneklerine bağlı bir misafirhane, geçmişi
günümüze uyarlayan, geleneksel tatları modern yorumlarla harmanlayan, Ege kültürünün
temsilcisi, her köşesi ayrı bir ilham kaynağı, kişiye özel servisleri ile küçük mutluluklar peşinde
koşan yeni bir Alaçatı masalı “Viento Hotel Alaçatı”.
www.vientoalacati.com
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KONUM
Viento, Alaçatı merkezde olup, Ilıca plajına 3 km, Alaçatı
Port’a 5 km, Ayayorgi koyuna 9 km ve Çeşme şehir
merkezine 4 km uzaklıkta mükemmel bir lokasyonda yer
almaktadır.
Minibüs, otobüs ve taksiyle de ulaşım sağlama imkanınız
vardır. Ayrıca, çevredeki plajlara ücretli shuttle hizmetimiz
bulunmaktadır.

NASIL ULAŞILIR?
Viento’ya, İzmir Uluslararası Havalimanı’ndan 60
dakikada konforlu bir yolculukla ulaşabilirsiniz. Ayrıca
Çeşme Limanı’ndan Sakız Adası’nı 20 dakikalık bir
katamaran yolculuğu ile ziyaret edebilirsiniz.. Müsaitlik
doğrultusunda gerçekleştirilen tüm transferler için
önceden rezervasyon yapılması gerekmektedir.

ODA & SÜİTLER
Viento Hotel Alaçatı, konforunuz ve güvenliğiniz
düşünülerek tasarlanmış, Bahçe Katı Deluxe, Deluxe,
Cumbalı Deluxe, Jakuzi Deluxe, Executive Suite ve
Presidential Suite olmak üzere, toplamda 20 odaya sahiptir.

ODA ADI

DERECELENDİRME
Viento Hotel Alaçatı, Tripadvisor’da 5 yıldız ile
2022 yılında da gezginlerin tercihi.
Trip Advisor

5/5
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SAYI

Bahçe Katı Deluxe Oda

8

Deluxe Oda

4

Cumbalı Deluxe Oda

3

Jakuzi Deluxe

3

Executive Spa Suite

1

Presidential Suite
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BAHÇE KATI DELUXE ODALAR (18 – 22 m2)
Mini bar, Led tv, Çok seçenekli uydu yayını, Merkezi sistem ısıtma/soğutma, Duman/
yangın detektörü, Safe box (laptop girebilir), Molton Brown buklet malzemeleri,
Büyüteçli ayna, Rain shower, Saç kurutma makinesi, Kettle, çay kahve seti (günlük
yenilenir), 2 adet su, 4 adet yastık, Dolap içinde battaniye, Doğal pamuktan yaz için
pike, Kış ayları için Palmiye lifi yorgan, 10 kancalı 6 adet kumaş askı, Kirli torbası,
Hijyen torbası, Terlik 2 adet, Bornoz 2 adet, Banyo havlusu 2 adet, Baş havlusu 2 adet,
Ayak havlusu, Koltuk, Sehpa, İki adet komodin, TV sehpası, Bagajlık, Telefon, Not
kağıdı ve kalem, Ütü ve Ütü masası , Yastık Menüsü.
Odalarımız günlük olarak temizlenir.
Kettle ve günlük olarak ilave edilen çay, kahve ve su ikram olarak mevcuttur ve her
gün tazelenmektedir.
Odalarımızda yer alan yataklarımız, pamuk vatkalı torba yay sistemiyle desteklenmiş
olup vücudun ortopedisine uygun zemin hazırlar. Hyper dolgu malzemesi sayesinde
gece boyu masaj hissi verir ve omurganızın doğru bir çizgide kalmasını sağlar. Toz,
mite ve bakteri barındırmaz.
Toplamda 8 adet vardır. 3 tanesi iki ayrı yataklıdır. 5 tanesi Fransız balkonludur.

DELUXE ODALAR (28 – 32 m2)
Mini bar, Led tv, Çok seçenekli uydu yayını, Merkezi sistem ısıtma/soğutma, Duman/
yangın detektörü, Safe box (laptop girebilir), Molton Brown buklet malzemeleri,
Büyüteçli ayna, Rain shower, Saç kurutma makinesi, Kettle, çay kahve seti (günlük
yenilenir), 2 adet su, 4 adet yastık, Dolap içinde battaniye, Doğal pamuktan yaz için
pike, Kış ayları için Palmiye lifi yorgan, 10 kancalı 6 adet kumaş askı, Kirli torbası,
Hijyen torbası, Terlik 2 adet, Bornoz 2 adet, Banyo havlusu 2 adet, Baş havlusu 2 adet,
Ayak havlusu, Koltuk, Sehpa, İki adet komodin, TV sehpası, Bagajlık, Telefon, Not
kağıdı ve kalem, Ütü ve Ütü masası , Yastık Menüsü.
Odalarımız günlük olarak temizlenir.
Kettle ve günlük olarak ilave edilen çay, kahve ve su ikram olarak mevcuttur ve her
gün tazelenmektedir.
Odalarımızda yer alan yataklarımız, pamuk vatkalı torba yay sistemiyle desteklenmiş
olup vücudun ortopedisine uygun zemin hazırlar. Hyper dolgu malzemesi sayesinde
gece boyu masaj hissi verir ve omurganızın doğru bir çizgide kalmasını sağlar. Toz,
mite ve bakteri barındırmaz.
Toplamda 4 adet vardır ve 3 tanesi 1. kattadır. Bütün Deluxe odalarımız Fransız
balkonlu ve cibinliklidir.

CUMBALI DELUXE ODALAR (32 - 36 m2)
Mini bar, Led tv, Çok seçenekli uydu yayını, Merkezi sistem ısıtma/soğutma, Duman/
yangın detektörü, Safe box (laptop girebilir), Molton Brown buklet malzemeleri,
Büyüteçli ayna, Rain shower, Saç kurutma makinesi, Kettle, çay kahve seti (günlük
yenilenir), 2 adet su, 4 adet yastık, Dolap içinde battaniye, Doğal pamuktan yaz için
pike, Kış ayları için Palmiye lifi yorgan, 10 kancalı 6 adet kumaş askı, Kirli torbası,
Hijyen torbası, Terlik 2 adet, Bornoz 2 adet, Banyo havlusu 2 adet, Baş havlusu 2 adet,
Ayak havlusu, Koltuk, Sehpa, İki adet komodin, TV sehpası, Bagajlık, Telefon, Not
kağıdı ve kalem, Ütü ve Ütü masası , Yastık Menüsü.
Odalarımız günlük olarak temizlenir.
Kettle ve günlük olarak ilave edilen çay, kahve ve su ikram olarak mevcuttur ve her
gün tazelenmektedir.
Odalarımızda yer alan yataklarımız, pamuk vatkalı torba yay sistemiyle desteklenmiş
olup vücudun ortopedisine uygun zemin hazırlar. Hyper dolgu malzemesi sayesinde
gece boyu masaj hissi verir ve omurganızın doğru bir çizgide kalmasını sağlar. Toz,
mite ve bakteri barındırmaz.
Toplamda 3 adet vardır ve hepsi 1 kattadır. Bütün Cumbalı Deluxe odalarımız cumba
balkonludur ve 3 tanesi cibinliklidir.
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JAKUZİ DELUXE (25 - 32 m2)
Alaçatı’nın özgün mimarisini yansıtan Jakuzi Deluxe odalarımızda jakuzi
bulunmaktadır.
Deluxe odalarımızda yer alan 180x200 cm /160x200 cm ölçülerindeki
yataklarımız, pamuk vatkalı torba yay sistemiyle desteklenmiş olup vücudun
ortopedisine uygun zemin hazırlamaktadır. Hyper dolgu malzemesi sayesinde
gece boyu masaj hissi verir ve omurganızın doğru bir çizgide kalmasını sağlar.
Toz, mite ve bakteri barındırmaz. Kaz tüyü yorgan yer almaktadır. Yastık
menüsüde bulunmaktadır.
Mini bar, Led tv, Çok seçenekli uydu yayını, Merkezi sistem ısıtma/soğutma,
Duman/ yangın detektörü, Safe box (laptop girebilir), Molton Brown buklet
malzemeleri, Büyüteçli ayna, Rain shower, Saç kurutma makinesi, Kettle, çay
kahve seti (günlük yenilenir), 2 adet su, 4 adet yastık, Dolap içinde battaniye,
Doğal pamuktan yaz için pike, Kış ayları için Palmiye lifi yorgan, 10 kancalı 6
adet kumaş askı, Kirli torbası, Hijyen torbası, Terlik 2 adet, Bornoz 2 adet, Banyo
havlusu 2 adet, Baş havlusu 2 adet, Ayak havlusu, Koltuk, Sehpa, İki adet komodin,
TV sehpası, Bagajlık, Telefon, Not kağıdı ve kalem, Ütü ve Ütü masası , Yastık
Menüsü.

EXECUTIVE SPA SUITE (65 m2)
65 m² olup, 150 yıllık Alaçatı evinden restore edilmiştir. Alaçatı’nın Ege ruhunu
yansıtan bu süitimiz 2 yatak odası, 1 banyodan oluşmaktadır. Bu suitimizde
banyoda duşun yanı sıra ayrıca özel spa küveti de bulunmaktadır.
Suitimizde bir adet 160 x 200 cm queen size, iki adet 90 x 200 cm single size yatak
her odaya özel gardırop ve komodin bulunmaktadır. Ana yatak odasında iki
kişilik oturma seti bulunur.
Mini bar, Led tv, Çok seçenekli uydu yayını, Split sistem ısıtma/soğutma, Duman/
yangın detektörü, Safe box (laptop girebilir), Gardırop her odada (1 adet), Molton
Brown buklet malzemeleri, Büyüteçli ayna, Rain shower, Saç kurutma makinesi,
Kettle, çay kahve seti (günlük yenilenir), 4 adet su, 4 adet yastık, Dolap içinde 2
adet battaniye, Doğal pamuktan yaz için 3 adet pike, Kış ayları için Palmiye lifi
yorgan, 20 kancalı 6 adet kumaş askı, Kirli torbası, Hijyen torbası, Terlik 4 adet,
Bornoz 4 adet, Banyo havlusu 4 adet, Baş havlusu 4 adet, Ayak havlusu 4 adet, İki
adet tekli Koltuk, Ayak ucunda bench, Anayatak odası Cibinlikli, Sehpa, Üç adet
komodin, TV sehpası, Bagajlık, Telefon, Not kağıdı ve kalem, Ütü ve Ütü masası ,
Yastık Menüsü, Jetli İki Kişilik Spa Küvet.
Odalarımız günlük olarak temizlenir.
Kettle ve günlük olarak ilave edilen çay, kahve ve su ikram olarak mevcuttur ve
her gün tazelenmektedir.
Odalarımızda yer alan yataklarımız, pamuk vatkalı torba yay sistemiyle
desteklenmiş olup vücudun ortopedisine uygun zemin hazırlar. Hyper dolgu
malzemesi sayesinde gece boyu masaj hissi verir ve omurganızın doğru bir çizgide
kalmasını sağlar. Toz, mite ve bakteri barındırmaz.
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PRESIDENTIAL SUITE (80 m2)
80 m² olup, 150 yıllık Alaçatı evinden restore edilmiştir.
Alaçatı’nın Ege ruhunu yansıtan bu süitimiz 2 yatak odası, bir
hol, 2 banyo ve özel jakuzili bir terastan oluşmaktadır. Odalar
ara kapıyla birbirinden ayrılır her oda kapısı hole açılır, her oda
kapısından dilenirse terasa ayrı çıkış vardır.
Suitimizde , 1 adet 160x200 cm queen size, 2 adet 90x200 single
size yatak bulunur. Her odaya özel gardırop ve yatak başlarında
komodin bulunmaktadır.
2 adet banyo, Terasta 2 kişilik jakuzili küvet, Mini bar, Led
tv, Çok seçenekli uydu yayını, Split sistem ısıtma/soğutma,
Duman/yangın detektörü, Safe box (laptop girebilir), Gardırop
her odada (2 adet), Molton Brown buklet malzemeleri,
Büyüteçli ayna, Rain shower, Saç kurutma makinesi, Kettle,
çay kahve seti (günlük yenilenir), 4 adet su, 8 adet yastık, Dolap
içinde 2 adet battaniye, Doğal pamuktan yaz için 3 adet pike,
Kış ayları için Palmiye lifi yorgan, 20 kancalı 6 adet kumaş askı,
Kirli torbası, Hijyen torbası, Terlik 4 adet, Bornoz 4 adet, Banyo
havlusu 4 adet, Baş havlusu 4 adet, Ayak havlusu 4 adet, İki
adet tekli Koltuk, Ayak ucunda bench, Sehpa, 4 adet komodin,
TV sehpası, Bagajlık, Telefon, Not kağıdı ve kalem, Ütü ve Ütü
masası , Yastık Menüsü, Makyaj masası Tv konsolu her odada,
Hol içinde mini kitchenette, Kitchenette 4 kişilik servis seti,
expresso makinası.
Odalarımız günlük olarak temizlenir.
Kettle ve günlük olarak ilave edilen çay, kahve ve su ikram
olarak mevcuttur ve her gün tazelenmektedir.
Odalarımızda yer alan yataklarımız, pamuk vatkalı torba yay
sistemiyle desteklenmiş olup vücudun ortopedisine uygun
zemin hazırlar. Hyper dolgu malzemesi sayesinde gece boyu
masaj hissi verir ve omurganızın doğru bir çizgide kalmasını
sağlar. Toz, mite ve bakteri barındırmaz
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DOĞAL ÜRÜNLER & HOŞ TATLAR
Sota Alaçatı’da mutlaka yemek yemelisiniz! Çünkü; tüm yemeklerimiz,
kızartmalarımız ve hamur işlerimiz Ayvalık ve Seferihisar’daki kendi
zeytinliklerimizden gelen halis sızma zeytinyağı ile ve yayık tereyağı ile
üretilir.
Bizim mutfağımıza kızartma yağları ve trans yağlar asla girmez.
Misafirlerimizi adeta evimize gelmiş konuklarımız olarak
düşündüğümüz için, sunduğumuz ürünlerin mevsiminde ve
yöresinden temin edilmesine özen gösteriyoruz.
Zeytinyağımız, Gödence köyündeki eski değirmende soğuk sıkım taş
baskı yöntemiyle sıkılmaktadır. Siyah zeytinimiz ve yeşil zeytinimiz
Ayvalık’tan gelir. Her yıl Kasım ayında toplanan zeytinler, yaklaşık
5 aylık sürede hiçbir katkı maddesi kullanılmadan olgunlaştırılarak
üretilmektedir.

SOTA ALAÇATI
Seafood | Sushi | Bar
Denizin özel lezzetlerinden canlı istiridye, canlı istakoz, yengeç, midye ve
Asyalı şeflerimizin hazırladığı suşi çeşitlerine kadar geniş bir menü sunan
Sota’da, misafirlerimizi şık ve sakin bir ortamda leziz ve eşsiz bir keşif
yolculuğuna çıkarıyoruz.
Ege Denizi’nin eşsiz ve bol çeşitli doğasından esinlenerek oluşturduğumuz
menümüzde, kabuklu deniz ürünlerinin en güzel örneklerini misafirlerimizle
buluşturmaktayız.
Restoranımızda kullanılan her malzemenin yöresel ve geleneksel yöntemlerle
üretilmiş ve coğrafi etiketli olmasına özen gösteriyoruz. Bu sayede ülkemizin
küçük ve yerel üreticisine destek oluyoruz.
Ve keyifli müziklerimizle misafirlerimize benzersiz bir tecrübe sunuyoruz. Kış
döneminde kullanılmak üzere bir şöminemiz vardır. Sota’da öğlen servisinden
başlayarak gece 00.30’a kadar hizmet veriyoruz. Mevsimsel ürünlerden oluşan
lezzetlerimiz, şık atmosferimiz ve keyifli müziklerimiz ile misafirlerimize
benzersiz bir tecrübe sunuyoruz.
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MEŞHUR KAHVALTIMIZ
MEŞHUR KAHVALTIMIZ

Zengin ve doğal Meşhur Viento kahvaltısına bayılacaksınız.
Viento’nun yemek felsefesi, doğal ve atalardan kalma
Zeng�n
veüretilmiş
doğal Meşhur
V�ento
kahvaltısına
bayılacaksınız.
usullerle
ürünlerle
damaklarda
iz bırakacak
tatlar
V�ento’nun
yemek
felsefes�,
doğal
ve
atalardan
kalma
yaratmaktır.

Kahvaltılarımızda sunulan peynirlerimiz Bergama’dan,
Karaburun’dan, Kars’tan
ve Çorum
yaylalarından
temin
Kahvaltılarımızda
sunulan
peyn�rler�m�z
Bergama’dan,
edilir. Eşsiz reçellerimizi ise %100 pancar şekerinden ve doğal
Karaburun’dan,
Kars’tan ve Çorum yaylalarından tem�n
meyvelerden katkısız olarak kendimiz üretiyoruz.

Pazarı’ndan gelmektedir. Anadolu’nun yüzyıllardır
kullanılan tohumlarından yetişen sebzelerin, meyvelerin
Tüm ürünler�m�z yerel üret�c�lerden veya Alaçatı Pazarı’ndan
tadına doyamayacak, unuttuğunuz lezzetleri tekrar
gelmekted�r.
Anadolu’nun
yüzyıllardır
kullanılan
keşfedeceksiniz.
Müziklerimiz
ile misafirlerimize
benzersiz
tohumlarından
yet�şen
sebzeler�n,
meyveler�n
tadına
bir tecrübe sunuyoruz.

ilaçsız, katkısız olarak üretilip sofranıza kadar gelen
yiyeceklerimizi
güvenle
ve keyifle
tüketin.
Buğdaydan
ekmeğe,
tuzdan
şekere
atalardan gelen usullerle,

ed�l�r. Eşs�z reçeller�m�z� �se %100 pancar şeker�nden ve
Buğdaydan
ekmeğe,katkısız
tuzdan şekere
atalardan
gelen
usullerle,
doğal
meyvelerden
olarak
kend�m�z
üret�yoruz.

usullerle üret�lm�ş ürünlerle damaklarda �z bırakacak tatlar
Tüm ürünlerimiz yerel üreticilerden veya Alaçatı
yaratmaktır.

�laçsız, katkısız olarak üret�l�p sofranıza kadar gelen
y�yecekler�m�z� güvenle ve key�fle tüket�n.

doyamayacak, unuttuğunuz lezzetler� tekrar keşfedeceks�n�z.

HAVUZ & JAKUZİ
HAVUZ & JAKUZİ

Misafirlerimiz karmaşadan
huzurlu
ve dingin
bir b�r
M�saf�rler�m�z
karmaşadanuzak,
uzak,
huzurlu
ve d�ng�n
atmosfer
eşliğinde
açık
havuzumuzda
güneşin
ve
temiz
atmosfer eşl�ğ�nde açık havuzumuzda güneş�n ve tem�z
havanınkeyf�n�
keyfini rahat
havanın
rahatrahat
rahatsürebilirler.
süreb�l�rler.
Açık havuzumuz gün boyu Alaçatı güneşini gören bir mimari

ile tasarlanmıştır.
başında
stresinden
uzakgören
bir konfor
Açık
havuzumuz Havuz
gün boyu
Alaçatı
güneş�n�
b�r m�mar�
sizleri
beklemektedir.
�le tasarlanmıştır. Havuz başında stres�nden uzak b�r konfor
s�zler�
beklemekted�r.
Havuzumuzun
hemen yanında jet stream masaj özellikli bir
jakuzide bulunmaktadır. Bu jakuzimiz sayesinde dolaşım ya

da romatizmal
olsam�saf�rlere
dahi jakuzi keyfi
yaşamanız
Kışın
jakuz�m�zrahatsızlığınız
ısıtmalı olarak
ücrets�z
h�zmet
mümkün
olmaktadır.
vermekted�r.
Havuz alanında size özel olarak hazırlanan havlu setimizden

Havuzumuzun
hemen yanında jet stream masaj özell�kl� b�r
yararlanabilirsiniz
jakuz�de
bulunmaktadır.
Bu jakuz�m�z sayes�nde dolaşım ya
Sota Alaçatı’nın servisi havuz başı keyfinize gurme zevkler
daekleyecektir.
romat�zmal rahatsızlığınız olsa dah� jakuz� keyf�
yaşamanız mümkün olmaktadır.

MEŞHUR BAHÇEMİZ
Viento Alaçatı’ya geldiğinizde ilk dikkatinizi çekecek şey destansı
güzelliğe
sahipBAHÇEMİZ
meşhur bahçemizdir.
MEŞHUR

Havuz alanında s�ze özel olarak hazırlanan havlu set�m�zden
yararlanab�l�rs�n�z

Doğanın ve tabiatın çok renkli dokusu, mavi ve beyazın huzur
V�ento
Alaçatı'ya
d�kkat�n�z�
verici
sakinliği,
sakızgeld�ğ�n�zde
sardunyaların�lk
sarktığı,
yerden çekecek
uzanan şey
begonvillerin
duvarları
kapladığı
dillere
destan bir güzellik.
destansı güzell�ğe
sah�p
meşhur
bahçem�zd�r.
Burası Alaçatı Viento Hotel’in bahçesi.. Şehrin yorucu ve
keşmekeş atmosferinden sıyrılmak için sizleri bekliyor.

Sota Alaçatı’nın serv�s� havuz başı keyf�n�ze gurme zevkler
ekleyecekt�r.

Doğanın ve tab�atın çok renkl� dokusu, mav� ve beyazın huzur

Viento
lounge ve şömineli
alanı
ver�c� Alaçatı’nın
sak�nl�ğ�, bahçesinde
sakız sardunyaların
sarktığı,dinlenme
yerden uzanan
da
yer almaktadır.
begonv�ller�n
duvarları kapladığı d�llere destan b�r güzell�k.
Soğuk
gecelerinde
havuzun
yanıbahçes�..
başında konuşlanmış
BurasıkışAlaçatı
V�ento
Hotel'�n
Şehr�n yorucu ve
şömineli alanın keyfini çıkarabilir, suyun dinlendirici huzurunda
keşmekeş atmosfer�nden sıyrılmak �ç�n s�zler� bekl�yor.
şöminenin kavurucu sıcaklığıyla keyifli sohbetlere dalabilirsiniz.
Keyif,
huzur
ve sakin bir
ortamda dinlenmek
suyun d�nlenme
V�ento
Alaçatı'nın
bahçes�nde
lounge veveşöm�nel�
iyileştirici gücünden yararlanmak isteyen konuklarımızı
alanı da yer almaktadır.
Viento Alaçatı’nın büyülü bahçesine bekliyoruz.
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Soğuk kış geceler�nde havuzun yanı başında konuşlanmış
şöm�nel� alanın keyf�n� çıkarab�l�r, suyun d�nlend�r�c�
huzurunda şöm�nen�n kavurucu sıcaklığıyla key�fl� sohbetlere
dalab�l�rs�n�z.

lere
özel

ığı
dışı
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e
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DÜĞÜN & DAVET
Viento Hotel Alaçatı evlenecek veya nişanlanacak çiftlere unutulmaz anlar
DÜĞÜNiçin
& deneyimli
DAVETpersoneli ve özel mönü alternatifleri ile masal gibi
yaşatmak
bir gece sunuyor.

V�ento Hotel Alaçatı evlenecek veya n�şanlanacak ç�ftlere

Viento,
her davetin
ayrı bir mutfak
hüneri, servis
ustalığıve
ve özel
üstün
unutulmaz
anlar yaşatmak
�ç�n deney�ml�
personel�
hizmet anlayışı gerektirdiği felsefesiyle, sıra dışı mönülerden müzik
mönü alternat�fler� �le masal g�b� b�r gece sunuyor.
organizasyonuna, çevre
düzenlemesinden, masa süslemesine kadar tüm
V�ento, her davet�n
b�r mutfak
hüner�, serv�s ustalığı
ihtiyaçlarınızı
geniş birayrı
yelpazede
cevaplıyor.

ve üstün h�zmet anlayışı gerekt�rd�ğ� felsefes�yle, sıra dışı

mönülerden
müz�k
çevreağırlanabildiği otelimizde,
Sizleri,
20 kişiden
100organ�zasyonuna,
kişiye kadar davetlilerin
her
bütçeye hitap eden
kokteyl
ve ziyafet mönüleri
düzenlemes�nden,
masa
süslemes�ne
kadar tümile lezzet keşfine davet
ediyoruz.
�ht�yaçlarınızı gen�ş b�r yelpazede cevaplıyor.
S�zler�, 20 k�ş�den 100 k�ş�ye kadar davetl�ler�n
ağırlanab�ld�ğ� otel�m�zde, her bütçeye h�tap eden kokteyl
TOPLANTI
& ETKİNLİKLER
ve z�yafet mönüler� �le lezzet keşf�ne davet ed�yoruz.
Viento Hotel Alaçatı’da organize edeceğiniz toplantı ve etkinlikleriniz için

salon kapasitemiz;
TOPLANTI
& ETKİNLİKLER

Board düzen, U ve sınıf düzeninde 25 kişidir.
Tiyatro Hotel
düzeninde
40 kişidir.
V�ento
Alaçatı’da
organ�ze edeceğ�n�z toplantı ve

etk�nl�kler�n�z �ç�n salon kapas�tem�z;
Board düzen, U ve sınıf düzen�nde 25 k�ş�d�r.
T�yatro düzen�nde 40 k�ş�d�r.

Ücretsiz hizmetlerimiz...
• Otelimize hoş geldiniz ikramı
Otele
G�r�ş
Saat�: 14:00
• Doğal
ürünlerle hazırlanmış mükemmel

Diğer ücretli hizmetlerimiz
SEZON SAATLERİ
Otele Giriş
RERVASYON
VE
İLETİŞİM
İÇİNSaati: 14:00
• Saat 24:00’e kadar oda servisi
Otelden Çıkış Saati: 12:00
• Kahvaltı dışında alınan tüm yeme içme

• Açık havuz ve jakuzi
KONSEPT

•
•
•
•
•
•

SEZON SAATLERİ

Otelden
Çıkış Saat�: 12:00
bir kahvaltı

• Havlu
ve plaj
havlusu
Oda
Kavaltı
(BB)
•

Güneş Şemsiyeleri

Tes�s
Kategor�
• Günlük
gazeteler Otopark
Özel
Belgel�
• 24 Konaklama
saat resepsiyon

• Concierge
hizmeti
Toplam
Kapas�te

• Odalarda
Kasa
20
Oda / 55 Elektronik
Yatak
•

Yen�transferi
Mec�d�ye Mah. 11039 Sok. No:18 Alaçatı İzm�r / Türk�ye
hizmetleri VIP havaalanı
KONSEPT
Beach transfer hizmeti
Oda Kavaltı (BB)
T : +90 232 716 95 85
Çamaşırhane, kuru temizleme
Telefon hizmetleri F : +90 232 716 90 85
Odalarda minibar hizmetleri
G : +90 533 285 59 62
Tesis Kategori
Puro servisi
E-Posta: �nfo@v�entoalacat�.com
Özel Konaklama Belgeli
Bu servislerimiz belirli bir ücrete tabidir.

Toplam Kapasite
/v�entoalacat� 20 Oda / 55 Yatak

Vale servisi

• Otopark h�zmetler�m�z...
Ücrets�z

• Yastık mönüsü
Otel�m�ze
hoş geld�n�z �kramı
• Bisiklet
Doğal
ürünlerle hazırlanmış mükemmel b�r kahvaltı
• Tüm
odalarda
ve otel içi kablosuz
Açık
havuz
ve jakuz�
internet
bağlantısı
Havlu ve plaj havlusu
• Şehir rehberi
Güneş Şems�yeler�
Günlük gazeteler Otopark
24 saat reseps�yon
Kışın Isıtmalı Jakuz�
Conc�erge
h�zmet�VE İLETİŞİM İÇİN
RERVASYON
RERVASYON
VEKasa
İLETİŞİM İÇİN
Odalarda
Elektron�k
Vale
serv�s�
Yen�
Mec�d�yeMah.
Mah.11039
11039
Sok.
No:18
Alaçatı
İzm�r
/ Türk�ye
Yeni Mecidiye
Sok.
No:18
Alaçatı
İzmir
/ Türkiye
Otopark
Yastık
TT: :+90
232
716716
95 85
: +90 232 716 90 85 G : +90 533 285 59 62
+90mönüsü
232
95F85
B�s�klet
F : +90 232 716 90 85
info@vientoalacati.com
Tüm
odalarda
ve otel
�ç� kablosuz �nternet bağlantısı
G : +90
533 285
59 62
Şeh�r
rehber�
E-Posta: �nfo@v�entoalacat�.com
D�ğer ücretl� h�zmetler�m�z
Saat 24:00'e kadar oda serv�s�
/v�entoalacat�
Kahvaltı dışında
alınan tüm yeme �çme h�zmetler�
VIP havaalanı transfer�
Beach transfer h�zmet�
Çamaşırhane, kuru tem�zleme
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