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Vilayetler Evi, uzun yıllardır misafirlerimize Ankara - Istanbul - Izmir ve Ayvalık-
ta hizmet vermektedir. Vilayet evlerimiz her gecen gün kendini yenileyerek gü-
nümüzün ihtiyaçları doğrultusunda kalitesini arttırmıstır. Sağlam olan kökleri  

 markası adı altında otel zinciri konsepti ile hizmet ve kalite seviyesini yükselt-
miştir. Sadece kamu personeline değil tüm halkımıza hizmet veren Vilayetler evi 
tüm tesislerini yakın zamanda yenilenmiş olup bu sayede müşterilerine konforlu 
ve keyifli bir konaklama sunmasının yanında otel sektöründeki yerini de sağlam-
laştırmıştır.

Izlediği makul fiyat politikasıyla tüm vatandaşlarımıza, kamu personeline ve özel-
likle Içisleri Bakanlığı çalısanlarına çok uygun imkânlar sunmaktadır.

 Gölbaşı,  Boğaziçi,  Karşıyaka,  Anıttepe ve son olarak  Ayvalık mar-
kası altında birbirinden farklı konseptleri, zengin mutfağı, organizasyonlar, top-
lantı olanakları ve açık büfe menüleri ile tüm halkımıza hizmet vermekteyiz.
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 Anıttepe; en son yenilenen tesislerimizden olup günümüz modern mimarisi 
ve işletme felsefesinin yanında lokasyon avantajı sayesinde konforlu bir konakla-
ma imkânı vermektedir. Gençlik Caddesi üzerinde bulunan otelimiz Bakanlıklar, 
Kızılay, TBMM ve Anıtkabir’e olan yakınlığı ile sizlere ulaşım kolaylığı sağlamakta-
dır. Birçok semte, alışveriş ve sağlık merkezlerine yürüyüş mesafesindedir.

ODALAR

46 standart oda 3 adet suit oda olarak konuklarına butik otel hizmeti vermektedir.

İLETİŞİM
www.vilayetlerevi.com
Adres: Gençlik Cad.No:18 Anıttepe / Ankara 
Telefon: +90 (312) 229 84 84
Faks: +90 (312) 229 79 19

ANITTEPE

TANITIM
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Ankara, Mogan Gölün de konumlan-
mış otelimiz, şehirin karmaşası ve gü-
rültüsünden uzaklaşabileceginiz yeşil 
ve mavinin Iç Anadolu’da buluştuğu 
benzersiz bir konuma sahiptir. Göl 
kenarı yürüyüş parkuru ve geniş açık 
alanları ile açık hava ziyafeti sunmak-
tadır. Birçok toplantı ve organizasyo-
na ev sahipliği yapabildiğimiz açık ve 
kapalı mekânlarımız ile sizleri misafir 
etmekten onur duyarız.

ODALAR

3 özel süit ve 44 adet standart oda-
ları ile doğa ve göl manzarasının 
buluştuğu sakin bir atmosferde siz 
ve misafirlerinize konforlu bir ko-
naklama imkânı sağlamaktadır.

DÜGÜN VE DAVET

Angora salonumuz; 
Düğün organizasyonlarında maksi-
mum 450 kişilik, minimum 200 kişilik 
yuvarlak masa ve 900 kişilik kokteyl 
düzenleri kapasitelerine sahiptir.

Anadolu salonumuz;
Düğün organizasyonlarında mak-
simum 450, minimum 200 kişilik 
yuvarlak masa ve 900 kişilik kokteyl 
düzenleri kapasitelerine sahiptir.
Yemekli davetlerinizde maksimum 
1500, kokteyl davetlerde ise 2000 
kişiye hizmet vermektedir.
Salonlarımız tamamen göl manza-
ralıdır.

TOPLANTI

Angora ve Anadolu Salonu 500 Kişi-
lik Tiyatro düzeni ile misafirlerinize 
hizmet vermekteyiz.

Erguvan Salonu
Özel toplantı salonu olarak ile misa-
firlerinize hizmet vermekteyiz.

Restaurantlar
Nazende Café
Mogan Restaurant
Teras Restaurant

www.vilayetlerevi.com
Konya Yolu 22.Km
No: 6 Gölbaşı / Ankara
Telefon: +90 (312) 484 10 46
Faks: +90 (312) 484 63 60

GÖLBAŞI

İDARECİNİN SESİ / OCAK / ŞUBAT
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Dünyanın göz bebeği Istanbul Boğa-
zı’nın hemen yanı basında bulunan 
otelimiz gerek iş seyahatleri gerekse 
de tatil için mükemmel bir konum 
ve konfor sunmaktadır. Bir tarafında 
Yavuz Sultan Selim Köprüsü, diğer 
tarafında Fatih Sultan Mehmet Köp-
rüsü bulunan otelimiz misafirleri-
mize görsel bir ziyafet sunmaktadır. 
Boğaz’ın eşsiz manzarası eşliğinde 
zengin mutfagımız, organizasyon ve 
toplantı salonlarımız ve açık büfe 
menülerimiz ile misafirlerimize hiz-
met vermekteyiz.

ODALAR
34 standart 3 süit 1 adet kule oda 
olarak hizmet vermekteyiz.
Çoğunluğu Boğaz manzaralı odala-
rımızda, konaklama ve toplantı or-
ganizasyonlarınız için lüks, konforlu 

ve huzurlu bir atmosferi bir arada 
sunmaktayız.

RESTAURANTLAR
Restaurantımızda siz ve konukları-
nıza eşsiz yemek çeşitlerimizin yanı 
sıra boğazın essiz manzarasına tat-
ma sansı veriyoruz.
Teras Restoran
Mavi Salon
Yaz Bahçesi

Toplantı Salonlarımız,
En son teknolojik altyapısı, sabit bar-
kovizyon sunumu ve zengin coffee 
break menüsü ile hizmetinizdedir.
Salonlarımız gün ışığı almaktadır ve 
Boğaz manzaralıdır.
Mavi Salon
Lalezar

DÜGÜN VE ZİYAFET

Boğaz manzaralı birbirinden güzel 
mekânları ile hayatınızın en önem-
li ve özel günleri olan düğün, nişan, 
doğum günü, yıldönümü ve özel kut-
lamalarınızda siz ve misafirlerinize 
eğlenceli, renkli ve unutulmaz anılar 
bırakmak için deneyimli ve profesyo-
nel bir ekip ile tüm detaylar düşünül-
müş kaliteli bir hizmet sunmaktadır.
Teras
Mavi Salon

www.vilayetlerevi.com
Haydar Aliyev Caddesi No:110
Kireçburnu / Sarıyer / Istanbul
Telefon
+90 (212) 262 69 90
+90 (212) 262 69 91
Faks: +90 (212) 262 00 04

BOĞAZİÇİ

TANITIM
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Otelimiz gerek iş gerekse tatil amaç-
lı sayısız misafirini, sunduğu hizmet 
kalitesi ve bulunduğu yer itibariyle 
daima memnun etmektedir. Rahat-
lıgınızın düşünüldüğü Standart ve 
suit odalarımızda konaklayabilir, 
Körfez Restaurant’ımızda kahvaltı 
ve aksam yemekleri yiyebilir, dost-
larınızla hoş bir sohbet geçirebil-
meniz için sizleri bekliyoruz.

ODALAR

19 Standart 5 Suit oda

Salonlar

Flamingo Salonu 300 Kişilik Kapasi-
tesi ile Düğün & Davet ve Kokteylle-
rinizde Mutluluğa adım atarken bu 

romantik atmosferin ve unutulmaz 
günlerin tadını çıkarın.

Palmiye Salonu 200 kişilik

Lobby Nikah

Toplantı Salonları Revan 1 ve 2 ola-
rak 40 kişiye kadar masa düzeni alı-
nabilmektedir.

Köşk Bahçe

Köşk Bahçemiz Izmir’in merkezin-
de benzersiz konumu, muhteşem 
konsepti, profesyonel mutfak eki-
bi, kusursuz hizmet anlayışı, şık ve 
modern tarzıyla evlenecek olan 
çiftlerimizin hayatına renk katı-
yor.

Körfez Restaurant

Lezzetin keyife dönüştüğü yer Kör-
fez Restaurant, şehirden çıkarcası-
na yaşamak için şehrin ortasında 
şehir dışı dinginliği yaşayabileceği-
niz bir mekân. 

Lezzete, kaliteye ve estetiğe dair ne 
varsa toplanıp, profesyonelliğin ge-
tirdiği cesaret ve güvenle çıkılan bu 
yolda, Izmir’e farklı bir soluk getirdik.

www.vilayetlerevi.com
Cengiz Topel Caddesi No:27
Bostanlı / Izmir
Telefon
+90 (232) 337 12 82
+90 (232) 337 17 24

KARŞIYAKA
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