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

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
Executive Suite ve Presidential Suite olmak üzere, toplamda 20
odaya sahiptir.

ODA ADI
Bahçe Katı Deluxe Oda
Deluxe Oda
Cumbalı Deluxe Oda
Executive Suite
Presidential Suite

SAYI
9
4
5
1
1

DOĞAL ÜRÜNLER & HOŞ 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.
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.

VIENTO CAFE & RESTAURANT
Viento Cafe & Restaurant, üzerinde bulunduğu yörenin, yani
Egenin meşhur tatlarını ve köklerinden gelen ürünlerini
geleneklerine bağlı şekilde yola çıkarak ve lezzetli tekniklerle
harmanlayarak müşterilerine sunmaktadır.
Güne Viento'nun meşhur kahvaltısı ile merhaba diyen Viento
Cafe & Restaurant, geç vakitlere kadar yetenekli şefleriyle sizlere
yöresel lezzetleri sunmayı bekliyor.
.
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MEŞHUR KAHVALTIMIZ
Zengin ve doğal Meşhur Viento kahvaltısına bayılacaksınız.
Viento’nun yemek felsefesi, doğal ve atalardan kalma usullerle
üretilmiş ürünlerle damaklarda iz bırakacak tatlar yaratmaktır.

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

Tüm ürünlerimiz yerel üreticilerden veya Alaçatı Pazarı’ndan
gelmektedir. Anadolu’nun yüzyıllardır kullanılan tohumlarından
yetişen sebzelerin, meyvelerin tadına doyamayacak, unuttuğunuz
lezzetleri tekrar keşfedeceksiniz.

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

HAVUZ & JAKUZİ
Misafirlerimiz karmaşadan uzak, huzurlu ve dingin bir atmosfer
eşliğinde açık havuzumuzda güneşin ve temiz havanın keyfini
rahat rahat sürebilirler.
Açık havuzumuz gün boyu Alaçatı güneşini gören bir mimari
ile tasarlanmıştır. Havuz başında stresinden uzak bir konfor
sizleri beklemektedir.
Havuzumuzun hemen yanında jet stream masaj özellikli bir
jakuzide bulunmaktadır. Bu jakuzimiz sayesinde dolaşım ya da
romatizmal rahatsızlığınız olsa dahi jakuzi keyfi yaşamanız
mümkün olmaktadır.
Havuz alanında size özel olarak hazırlanan havlu setimizden
yararlanabilirsiniz

MEŞHUR BAHÇEMİZ

Viento Cafe'nin servisi havuz başı keyfinize gurme zevkler
ekleyecektir.

Viento Alaçatı'ya geldiğinizde ilk dikkatinizi çekecek şey destansı
güzelliğe sahip meşhur bahçemizdir.

.

Doğanın ve tabiatın çok renkli dokusu, mavi ve beyazın huzur
verici sakinliği, sakız sardunyaların sarktığı, yerden uzanan
begonvillerin duvarları kapladığı dillere destan bir güzellik. Burası
Alaçatı Viento Hotel'in bahçesi.. Şehirin yorucu ve keşmekeş
atmosferinden sıyrılmak için sizleri bekliyor..
Viento Alaçatı'nın bahçesinde lounge ve şömineli dinlenme alanı
da yer almaktadır.
Soğuk kış gecelerinde havuzun yanı başında konuşlanmış
şömineli alanın keyfini çıkarabilir, suyun dinlendirici huzurunda
şöminenin kavurucu sıcaklığıyla keyifli sohbetlere dalabilirsiniz.
Keyif, huzur ve sakin bir ortamda dinlenmek ve suyun iyileştirici
gücünden yararlanmak isteyen konuklarımızı Viento Alaçatı'nın
büyülü bahçesine bekliyoruz.

2

DÜĞÜN & DAVET
Viento Hotel Alaçatı evlenecek veya nişanlanacak çiftlere
unutulmaz anlar yaşatmak için deneyimli personeli ve
özel menü alternatifleri ile masal gibi bir gece sunuyor.
Viento, 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.
TOPLANTI & ETKİNLİKLER
Viento Hotel Alaçatı’da organize edeceğiniz toplantı ve
etkinlikleriniz için salon kapasitemiz;
• Board düzen, U ve sınıf düzeninde 25 kişidir.
• Tiyatro düzeninde 40 kişidir.

SEZON SAATLERİ

RERVASYON VE İLETİŞİM İÇİN

Otele Giriş Saati: 14:00
Otelden Çıkış Saati: 12:00

Yeni Mecidiye Mah. 11039 Sok. No:18 Alaçatı İzmir / Türkiye
T : +90 232 716 95 85
F : +90 232 716 90 85
G : +90 533 285 59 62
E-Posta: info@vientoalacati.com

KONSEPT
Oda Kavaltı (BB)

ÇOCUK POLİTİKASI
Viento Hotel Alaçatı 12 yaş ve üzeri misafirleri ağırlamaktadır.

/vientoalacati

Size özel ikramlarımız...
Otelimize hoş geldiniz ikramı
Doğal ürünlerle hazırlanmış mükemmel bir kahvaltı
Açık havuz ve jakuzi
Havlu ve plaj havlusu
Günlük gazeteler
Otopark
24 saat resepsiyon
Concierge hizmeti
Vale servisi
Yastık menüsü
Bisiklet
Tüm odalarda ve otel içi kablosuz internet bağlantısı
Şehir rehberi
Diğer hizmetlerimiz
* Saat 24:00'e kadar oda servisi
* VIP havaalanı transferi
* Çamaşırhane, kuru temizleme
* Puro servisi
* Bu servislerimiz belirli bir ücrete tabidir.
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