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The View Of Alacati
Alaçatı Şehir Rehberi
Alacati City Guide

ALACATI
. GENEL GÖRÜNÜM

Viento Hotel Alaçatı

1200 m2 arsa içinde iki binadan
ve geçmişi 1800 yıllarına kadar
uzanan bir taş konaktan
oluşmaktadır.

Viento Hotel Has Three Blocks.

VIENTO HOTEL ANA B¡NA

Viento Hotel Main Building

VIENTO HOTEL TAS. EV

Viento Hotel Stone House

Viento Hotel Odalarının

GENEL ÖZELL¡KLER¡ &
Molton Brown Ürünleri
Viento Hotel Alaçatı’da 4 tip oda
bulunmaktadır
* Executive Suit
* Presidential Suit
* Üst Kat Deluxe Oda
* Bahçe Katı Deluxe Oda
Odalarımız yüksek kaliteli malzemelerle,
rahatınız ve güvenliğiniz düşünülerek
tasarlanmıştır.
* Tekstillerimiz en yüksek kalitede %100
Pamuk satendir.
* Yatağınızda biri %100 pamuk dolgu olmak
üzere dört adet yastık bulunmaktadır.
* Banyonuzda el havlusu, yüz havlusu, ayak
havlusu, banyo havlusu bulunmaktadır.
* Tüm odalarda bornoz seti bulunmaktadır.
* Duş malzemelerimiz Molton Brown
markadır.
* Odalarınızda ücretsiz olarak iki adet
cam şişede su, çay, kahve ve bitki çayları
bulunmaktadır.
* Her odamızda porselen kettle
bulunmaktadır.
* Odalarımızda dahili telefon ve 85 cm Led
TV bulunmaktadır.
* Odalarınızdaki elbise dolaplarının içinde
mini bar ve laptop girebilecek büyüklükte
emanet kasası bulunmaktadır.

4 room types in Viento Hotel Alaçatı
* Executive Suite
* Presidential Suite
* Upper Floor Deluxe Rooms
* Garden Floor Deluxe Rooms
Our rooms are designed with high quality of
materials for your comfort and convenience.
* Our textiles are of highest quality and
100% cotton satin fabric.
* There are four pillows on your beds,
one of them to be 100% cotton filling
* In your bathroom you have hand towels,
face towels, foot towels and bath towels.
* All rooms have a bathrobe set.
* Our shower products are selections of
Molton Brown.
* You have two complementary bottles of
water, coffee, black tea and herbal tea in
your rooms.
* Each room has a telephone, a 32 inch
LED TV
* There is a mini bar and a laptop size safe
box in the wardrobes of the rooms.

General Features of Viento Hotel
Rooms & Molton Brown Products

• Mini bar
• Led TV
• Çok seçenekli uydu yayını
• Merkezi sistem ısıtma/soğutma
• Duman/yangın dedektörü
• Safe box
• Molton Brown buklet malzemeleri
• Rain shower
• Saç kurutma makinesi
• Kettle, çay kahve seti, iki adet su,
• Havlu ve plaj havlusu

• Mini bar
• Led TV
• Multi option satellite TV
• Central heating and cooling system
• Smoke / fire detector
• Safe box
• Molton Brown bathroom amenities
• Rain shower
• Hair dryer
• Kettle, two bottles of water, tea and coffee set
• Bath towels and beach towels

Taş Ev

Taş Ev

28-36 m2

21-28 m2

150 yıllık Alaçatı evinden restore ettiğimiz,
Alaçatı’nın Ege ruhunu yansıtan, tamamı taş
ve ahşaptan oluşan bu süitimiz, 2 yatak odası
ve 1 banyodan oluşmaktadır.

150 yıllık Alaçatı evinden restore ettiğimiz,
Alaçatı’nın Ege ruhunu yansıtan, tamamı
taş ve ahşaptan oluşan bu suitimiz, 2 yatak
odası ve 2 banyodan oluşmaktadır. Genişliği
65 metrekaredir.

Eşsiz Alaçatı mimarisini yansıtan 1. Kat Deluxe
odalarımızın bazılarında, içerisine oturup keyif
yapabileceğiniz cumbalar, bazılarında ise
Alaçatı kasaba manzarasını seyredebileceğiniz
Fransız balkonları bulunmaktadır.

Konforun ince düşünülmüş detaylarla
birleştirildiği bahçe katı Deluxe odalarımız
avlu veya bahçe katında yer almaktadır.

Bu süitimizde 15 m² genişliğinde jakuzili
teras bulunmaktadır. Süitimizde yer alan 1
adet 160x200 cm queen size, 2 adet 90x200
single size 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.

1. Kat Deluxe odalarımızda yer alan
180x200 king size veya 160x200 queen
size 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.

EXECUTIVE SPA SUITE PRESIDENTIAL
SPA SUITE
Bu odamız 65 m²’dir. Süitimizde özel spa
jakuzili küvet ve duş bölümü bulunmaktadır.
Süitimizde yer alan 1 adet 160x200 cm
queen size, 2 adet 90x200 single size
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.
Yastık menüsü bulunmaktadır. Süitimizde su
ısıtıcısı, çay & kahve seti, Nespresso kahve
makinesi, mini bar, ütü ve ütü masası, laptop
kasası, bornoz, kumaş askı ve 85 ekran LED
TV bulunmaktadır. Kaldığınız süre boyunca
süitinizde günlük kuru ve taze meyve ve
günlük gazete bulundurulacaktır. Turndown
hizmetimiz bulunmaktadır.

There are two bedrooms and a bathroom in
this renovated 150 year-old traditional stone
house.
The suite is 65 square meters. There is a
spa bathtub and a separate rain shower in
the bathroom. There are one 160 x 200 cm
queen size bed and two 90 x 200 cm single
size beds in this suit.

Süitimizde su ısıtıcısı, çay & kahve seti,
Nespresso kahve makinesi, mini bar, ütü ve
ütü masası, laptop kasası, bornoz, kumaş
askı ve 85 ekran LED TV bulunmaktadır.
Kaldığınız süre boyunca süitinizde günlük
kuru ve taze meyve ve günlük gazete
bulundurulacaktır. Turndown hizmetimiz
bulunmaktadır.

There are two bedrooms, two bathrooms
and a 15 square meter terrace with jacuzzi
in this renovated 150 year-old traditional
stone house.
The suite is 65 square meters. There are one
160 x 200 cm queen size bed and two 90 x
200 cm single size beds in this suit.

The beds are supported by cotton padded
pocket spring system and prepare a proper
surface for the body’s orthopaedics. Its
hyper filler material gives a feeling of
massage and keeps your spine in a straight
line. They don’t keep dust, mite and bacteria.

The beds are supported by cotton padded
pocket spring system and prepare a proper
surface for the body’s orthopaedics. Its
hyper filler material gives a feeling of
massage and keeps your spine in a straight
line. They don’t keep dust, mite and bacteria.
A pillow menu is available.

A pillow menu is available. The suite is
equipped with a kettle, tea & coffee set,
Nespresso coffee machine, mini bar, laptop
safe, bathrobe, fabric coat hanger and a
32 inch LED TV. Fresh and dried fruit and
newspapers will be allocated daily, during
your stay. Turndown service is available.

The suite is equipped with a kettle, tea &
coffee set, Nespresso coffee machine, mini
bar, laptop safe, bathrobe, fabric coat
hanger and a 32 inch LED TV. Fresh and
dried fruit and newspapers will be allocated
daily, during your stay. Turndown service is
available.

Stone House
Executive Spa Suite

Stone House
Presidential Spa Suite

ÜST KAT DELUXE
ODAMIZ

Su ısıtıcı, çay-kahve seti, bornoz, traş seti,
diş seti, laptop kasası, mini bar, kumaş askı,
rain shower duş, halı, Molton Brown banyo
malzemeleri ve kaz tüyü yorgan yer almaktadır.
Yastık menüsü bulunmaktadır.

Reflecting the unique architecture of Alaçatı,
our deluxe rooms have either bay window
where you can sit down and relax or a
french balcony where you can enjoy the view
of Alaçatı.
In our deluxe rooms, 180 x 200 king size
beds or 160 x 200 cm queen size beds are
supported by cotton padded pocket spring
system and prepare a proper surface for the
body’s orthopaedics. Its hyper filler material
gives a feeling of massage and keeps your
spine in a straight line. They don’t keep dust,
mite and bacteria.
Deluxe rooms are equipped with a kettle, tea
& coffee set, mini bar, laptop safe, bathrobe,
cloth hanger, carpet, rain shower and a
goose-down duvet.

BAHÇE KATI DELUXE
ODAMIZ
Bahçe katı deluxe odalarımızda yer alan
160x200 queen size veya 90x200 single
size 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.
Su ısıtıcı, çay-kahve seti, bornoz, traş seti,
diş seti, laptop kasası, mini bar, kumaş
askı, rain shower duş, halı, Molton Brown
banyo malzemeleri ve kaz tüyü yorgan yer
almaktadır.
Yastık menüsü bulunmaktadır.

Superior Rooms which are designed to meet
all of your requirements and comfort even
in the smallest details are located on the
garden floor or on the dooryard floor.
In our Superior Rooms, 160 x 200 queen
size beds or 90 x 200 single size beds are
supported by cotton padded pocket spring
system and prepares a proper surface for the
body’s orthopaedics.
Its hyper filler material gives a feeling of
massage and keeps your spine in a straight
line. They don’t keep dust, mite and bacteria.
This room has a kettle, tea & coffee set, mini
bar, laptop safe, bathrobe, cloth hanger,
carpet, rain shower and a goose down duvet.
A pillow menu is available.

A pillow menu is available.

Upper Floor Deluxe
Room

Garden Floor Deluxe
Room

Viento Hotel’in Meşhur Bahçesinde
12x4.80 mt. ölçülerinde bir havuz,
350x350 cm. ölçülerinde bir jakuzi ve
keyifli dinlenme alanları vardır.

In the famous garden of Viento Hotel
12x4.80 mt. a pool, 350x350 cm. a jacuzzi and
there are pleasant recreational areas.

Viento Hotel’de

Tüm yerli ve yabancı alkollü veya alkolsüz içecekleri bulabileceğiniz bir
barımız ve Ege mutfağını deneyimleyeceğiniz bir Cafe & Restaurant alanımız
bulunmaktadır.

At Viento Hotel

you will find a bar where you can find all local and foreign alcoholic and non
alcoholic beverages and a Cafe & Restaurant area where you will experience
Aegean cuisine.

Viento Farkıyla...

DOGAL ÜRÜNLER
& HOS TATLAR
.
˘

Viento Alaçatı Hotel’de 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.
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. Peynirlerimiz
Bergama’dan, Karaburun’dan, Kars’tan ve Çorum yaylalarından temin edilir.
Reçellerimizi %100 pancar şekerinden ve doğal meyvelerden katkısız olarak
kendimiz üretiyoruz. Sebzelerimizi ise Alaçatı’daki yerel üreticilerden temin
ediyoruz.
Buğdaydan ekmeğe, tuzdan şekere atalardan gelen usullerle, ilaçsız, katkısız

You should have a meal at Viento Hotel, because: All of our dishes, fries and
baked products, are cooked either with natural butter or with extra virgin
olive oil which is produced by traditional methods with stone-grinding
mills from olives in our own olive groves in Ayvalık and Seferihisar. Trans
fats and chemical added oils can never be accepted in our kitchen. We care
for our guests and therefore we place great importance to choosing fresh,
seasonal, local ingredients to be used in every dish we are offering.
Black and green olives served during breakfast come from our groves
in Ayvalik too. Every year olives are harvested in November and let to
that we use come from the local producers in Nazilli, Bergama, Kars and
Corum highlands. We produce our own jams using only a hundred percent
beetroot sugar and fresh seasonal fruits.
From wheat to bread, salt and sugar, enjoy your meal coming to your
neatly for you.

Viento’da unutulmaz bir

KAHVALTI KEYF¡
Zengin ve doğal Viento kahvaltısına
bayılacaksınız.
Viento’nun
yemek
felsefesi, doğal ve atalardan kalma
usullerle üretilmiş ürünlerle damaklarda
iz bırakacak tatlar yaratmaktır. Tüm
ürünlerimiz yerel üreticilerden veya Alaçatı
Pazarı’ndan gelmektedir. Anadolu’nun
yüzyıllardır
kullanılan
tohumlarından
yetişen sebzelerin, meyvelerin tadına
doyamayacak, unuttuğunuz lezzetleri tekrar
keşfedeceksiniz.

You will enjoy the rich and natural Viento
Breakfast. Food Concept of Viento is to
create memorable tastes by preparing the
food with traditional methods. All of our
ingredients are supplied from organic farms
and local Alacati market.
You will not get enough taste of fruits and
vegetables grown from the seeds used
in Anatolia for centuries, and you will
rediscover the flavours that probably you
had forgotten.

An unforgettable breakfast in Viento

Sonsuz Aşk

˘ & N¡SAN
DÜGÜN
.
Viento Hotel Alaçatı evlenecek veya
nişanlanacak çiftlere unutulmaz anlar
yaşatmak için deneyimli personeli ve özel
menü alternatifleri ile masal gibi bir gece
sunuyor.

Viento Hotel Alacati presents an
unforgettable wedding night like a fairy tale
with an extraordinary dinner menu, music
organization, design and table décor and
with its experienced personnel.

Viento Hotel, her davetin ayrı bir mutfak
hüneri, servis ustalığı ve üstün hizmet
anlayışı gerektirdiği felsefesiyle, sıra dışı
menülerden müzik organizasyonuna, çevre
düzenlemesinden, masa süslemesine kadar
tüm ihtiyaçlarınızı geniş bir yelpazede
cevaplıyor. Sizleri, 20 kişiden 100 kişiye
kadar davetlilerin ağırlanabildiği otelimizde,
her bütçeye hitap eden kokteyl ve ziyafet
menüleri ile lezzet keşfine davet ediyoruz.

We are aware of the fact that each wedding
party is unique and every one of them
requires a special attention. With this
philosophy in mind, we confront your wishes
and requirements with alternative banquet
menus, music selections, table settings
and décor. We invite you to discover our
broad range of menus, decor settings and
programs available for every budget in our
hotel which could welcome from 20 to 100
numbers of your guests.

Endless Love
Wedding & Engagement Ceremony

Toplantı, Lansman ve Özel Günleriniz
için bizimle irtibata geçiniz.
Please contact us for your
Meeting, Launch and Special Days.

Viento Hotel’den

S¡Z¡ ÖZEL
KILANLAR
Viento Hotel’de puro servisi, gece yarısına kadar oda servisi,
VIP havaalanı transferi, çamaşırhane hizmeti ve kuru temizleme
hizmetleri ücretli olarak sunulmaktadır
Bazı ücretsiz hizmetlerimiz...

Viento Hotel’de sizleri bekleyen

ÖZEL AVANTAJLAR
• Düğün gecesine özel gelin ve damat için
balayı süiti ve geç çıkış imkanı

• Honeymoon Suite for bride and groom at
wedding night and late checkout opportunity.

• Balayı gecesi süitinize şarap servisi, özel
ikramlar, meyve sepeti, çiçek

• Wine service at honeymoon night, special
honouring fruit basket and flowers at
Honeymoon Suite

• Kalışınız süresince ekstralardan % 20
indirimli faydalanma olanağı
• Ertesi sabah odanıza zengin kahvaltı
servisi

• 20% discount for extra services of the hotel
during your stay
• Breakfast service to your room the next day

• Düğün pastası

• Wedding cake and show cake

• Özel menü seçenekleri

• Special menu choices

• Yöresel lezzetlerimizden seçme, kendi
menünüzü oluşturma fırsatı

• Opportunity to create your own menu from
our local food

• Otelimizin dekoratif masa ve sandalye ve
süsleme ekipmanlarından yararlanma

• Opportunity to use Hotel’s decorative tables,
seats and decoration equipments.

• Masa dekorasyonu, müzik ve fotoğrafçılık
hizmeti için ilgili çözüm ortakları

• List of partners for table décor, music and
photography, if needed

• Otelimizin sıra dışı bahçesinde ve özel
mekanlarında fotoğraf çekimi

• Photo session at Hotel’s garden using
authentic architecture of the hotel as decor.

• Konuklarınıza özel fiyatlarla düğün günü
otelimizde konaklama imkanı

• Special prices for your guests
accommodation at our hotel on the wedding
day

Special Benefits

• Doğal ürünlerle hazırlanmış mükemmel bir kahvaltı
• 17:00-17:45 arası zengin ve ücretsiz 5 çayı ikramı
• Plaj havlusu
• Ücretsiz gazeteler
• Ücretsiz otopark
• Bilgisayar sığabilen loptop kasası
• 24 saat resepsiyon
• Concierge hizmeti
• Bisiklet
• Tüm odalarda ve otel içi kablosuz internet bağlantısı
• Her odada safebox
Paid services such as cigar service, room service until midnight, VIP
airport transfer, laundry and dry cleaning are available at Viento
Hotel.
Some complementary services:
• Excellent breakfast prepared with local fresh natural products
• High Tea accompanied with freshly baked pastries and cookies
• Beach towel
• Daily newspapers
• Car park
• Laptop size safe box
• 24 hour reception and concierge services
• Bicycle
• Wireless Internet connection in all rooms and public area
• Safe box in all rooms

From Viento Hotel
Especially For You...

Viento Hotel Settlement

VIENTO HOTEL YERLES¡M
.
TAŞ EV

STONE HOUSE

ODALAR
ROOMS

DİNLENME & GÜNEŞLENME TERASI
RELAXATION & SUNDECK TERRACE

VIENTO KAFE & RESTORAN
VIENTO CAFE & RESTAURANT

JAKUZİ

JACUZZI

YÜZME HAVUZU
SWIMMING POOL

SOHBET & ETKİNLİK ALANI

CONVERSATION & EVENT AREA

BAHÇE

GARDEN

DUŞ ALANI

SHOWER AREA

DİNLENME & ŞÖMİNE ALANI

RELAXATION & FIREPLACE AREA

DİNLENME ALANI
RELAXATION AREA

Otelimizin ayrıntılı yol tarifini

www.vientoalacati.com
adresinde bulabilirsiniz.

Medyatik Fikir

Yeni Mecidiye Mah. 11039 Sok. No:18 Alaçatı-İzmir/Türkiye
T.:+ 90 232 716 95 85 F.:+ 90 232 716 90 85 • www.vientoalacati.com

