




BonVivant, kaliteli ve iyi yaşam felsefesiyle yola çıkan ayrıcalıklı
bir buluşma noktası;

Paylaşmak için,
Çalışmak, bilgilenmek, öğrenmek için,

İlham almak ve ilham vermek için,
Yenilenmek için,

İster sergi, ister söyleşi için,
Keyifli etkinlikler, verimli toplantılar için,

Yaşamın her anından keyif alan, iyi ve kaliteli yaşamayı sevenler için.

Her gün kapılarımızı büyük bir tutkuyla ilham veren buluşmalara açıyoruz.





Her şey İzmir’e, tıpkı eski güzel günlerdeki gibi Alsancak’ın tarihi ve sosyo kültürel dokusunu 
yeniden günümüze taşıyan bir mekan, bir buluşma noktası yaratma hayaliyle başladı.

Alsancak Cumhuriyet Bulvarı üzerinde bulunan, 19. yüzyıla ait, yorgun sırtlarını birbirine 
dayamış iki komşu Rum evi ile olan karşılaşmamız, işte bu hayalin ve tutkunun gerçeğe dönüşmesi 

için bir dönüm noktası oldu.

Geçmişte birçoklarına ev sahipliği yapmış, kapılarını belki de nice aşklara, sevinçlere, yer yer 
hüzünlere açmış, hatıralarla dolu bu komşu evler, eski sakinlerinin artık terk ettiği harap bir 

durumdaydı.

“BonVivant” projesi ile başlatılan dönüşüm kapsamında, büyük bir titizlikle yürütülen rölöve ve 
restitüsyon çalışmaları sayesinde tarihi evler aslına uygun olarak restore edildi ve eski günlerdeki 

özgün kimliğine kavuştu.

Bu tarihi dönüşüm ile Alsancak’ın sosyal hayatına kazandırılan “BonVivant Evleri”, kapılarını 
hayatın her anından keyif alan, iyi ve kaliteli yaşamayı seven yeni dostlarına, ilham veren 

buluşmalara, nice sohbetlere, dertleşmelere, kısacası yepyeni hatıralar oluşturacak keyifli anlara 
açıyor.

Asırlık evlerin misafir odaları, artık yeni BonVivant’larını bekliyor!

Dönüşüm Hikâyemiz

Perihan İnci



İlham Odası

İlham Odası, grup ve atölye çalışmalarına 
imkan veren çok amaçlı modüler yapısıyla 
yaratıcı buluşmalarınız için sizi bekliyor.

İlham odasında projeksiyon, sunum 
perdesi, yüksek hızlı internet, self 

servis çay, kahve, su ile birlikte sabah 
saatlerinde kahvaltılık, öğleden sonra 
seanslarında tatlı-tuzlu atıştırmalık 

hizmeti standart olarak sunulur.

Talebe göre, video konferans altyapısı, 
flipchart, konuşmacı mikrofonu, görüntü 

aktarma dönüştürücü, bluetooth
hoparlör bulunmaktadır.



Cumbalı Oda

Cumbalı Oda, 19. yüzyıla ait tarihi 
cumbası, ferah alanı, özel misafir odası ile 

farklı düzenlerde kullanabileceğiniz, 
dost buluşmaları ya da kurumsal 

etkinlikleriniz için sizi bekliyor.

Cumbalı Oda’da projeksiyon, sunum 
perdesi, yüksek hızlı internet, self 

servis çay, kahve, su ile birlikte sabah 
saatlerinde kahvaltılık, öğleden sonra 
seanslarında tatlı-tuzlu atıştırmalık 

hizmeti standart olarak sunulur.

Talebe göre, video konferans altyapısı, 
flipchart, konuşmacı mikrofonu, görüntü 

aktarma dönüştürücü, bluetooth 
hoparlör bulunmaktadır.



Kütüphaneli Oda

Kütüphaneli Oda, tarihi Rum evlerinin giriş 
katında, tarihi ambiyansı, özenli tasarımı 

ve kütüphanesi ile yaratıcı sonuçlara 
imza atacağınız sosyal veya iş amaçlı 

toplantılarınız için sizi bekliyor.

Kütüphaneli Oda’da projeksiyon, 
sunum perdesi, yüksek hızlı internet, self 
servis çay, kahve, su ile birlikte sabah 
saatlerinde kahvaltılık, öğleden sonra 
seanslarında tatlı-tuzlu atıştırmalık 

hizmeti standart olarak sunulur.

Talebe göre, video konferans altyapısı, 
flipchart, konuşmacı mikrofonu, görüntü 

aktarma dönüştürücü, bluetooth 
hoparlör bulunmaktadır.



Kordon Odası

Tarihi Rum evlerinin giriş katında yer 
alan Kordon Odası, geniş toplantılara ev 
sahipliği yapabilen ferah alanı ile özel
davetleriniz ve sosyal ya da iş amaçlı

buluşmalarınız için sizleri bekliyor.

Kordon Odası’nda yüksek hızlı internet, 
self servis çay, kahve ve su ile birlikte 
sabah saatlerinde kahvaltılık, öğleden 

sonra seanslarında tatlı-tuzlu atıştırmalık
hizmeti standart olarak sunulur. 

Talebe göre, flipchart,
konuşmacı mikrofonu, bluetooth 

hoparlör bulunmaktadır.



Cihannüma Odası

Tarihi Rum evinin çatı katında yer
alan Cihannüma Odası’nda gökyüzündeki

bulutların arasından gelen gün ışığı ile
kurumsal toplantılarınıza ev sahipliği
yapabilir, özel davetlerinizi ve çeşitli
atölyelerinizi organize edebilirsiniz.

Cihannüma Odası’nda projeksiyon,
sunum perdesi, yüksek hızlı internet, self
servis çay, kahve ve su ile birlikte sabah
saatlerinde kahvaltılık, öğleden sonra
seanslarında tatlı-tuzlu atıştırmalık

hizmeti standart olarak sunulur.

Talebe göre, flipchart,
konuşmacı mikrofonu, bluetooth 

hoparlör bulunmaktadır.



Teraslı Oda

İzmir’in akşam esintilerinin hissedildiği 
geniş terasıyla Teraslı Oda’da arkadaş 
buluşmalarınıza ev sahipliği yapabilir, 

çeşitli atölyelerinizi ve özel davetlerinizi 
organize edebilir ya da kurumsal 

toplantılarınızı gerçekleştirebilirsiniz.

Teraslı Oda’da yüksek hızlı internet, 
self servis çay, kahve ve su ile birlikte 
sabah saatlerinde kahvaltılık, öğleden 

sonra seanslarında tatlı-tuzlu atıştırmalık 
hizmeti standart olarak sunulur.

Talebe göre, flipchart, 
konuşmacı mikrofonu, bluetooth 

hoparlör bulunmaktadır.



Sakin Oda

Tarihi Rum evlerinin çatı katında yer 
alan masa düzenin bulunmadığı Sakin 

Oda’da, yoga, mat pilates ve meditasyon 
çalışmaları yapabilir, dostlarınızla 

özel film gösterileri düzenleyebilir, yer 
minderleri üzerinde farklı etkinliklerde bir 

araya gelebilirsiniz.

Sakin Oda’da talebe göre; projeksiyon, 
sunum perdesi, video konferans altyapısı, 
flipchart, konuşmacı mikrofonu, görüntü 

aktarma dönüştürücü, bluetooth hoparlör, 
yüksek hızlı internet, self servis çay, kahve, 
su ile birlikte sabah saatlerinde kahvaltılık, 

öğleden sonra seanslarında tatlı-tuzlu 
atıştırmalık hizmeti sunulur. 



Üyeliklerimiz
Bireysel ve kurumsal amaçlı buluşma, toplantı ve etkinlikleriniz için BonVivant’ın üyelerine

özel sunduğu ayrıcalıklar sizi bekliyor.

SIMPLE KART

BİREYSEL ÜYELİK

KURUMSAL ÜYELİK

BonVivant’ın ayrıcalıklarını keşfetmek isteyenlere
günlük kullanım imkanı veren Simple Giriş Kartı, 
birbirinden lezzetli atıştırmalıklar sunan BonVivant 
Brasserie’de ve seçkin ürünlerin bulunduğu
Mağaza’da geçerli.

İş veya sosyal amaçlı toplantı ve buluşmalar 
için aylık ya da 6 aylık Bireysel Üyelik çeşitlerini 
tercih edebilirsiniz.

Kurumsal amaçlı buluşma, toplantı ve etkinlikler
için ayrıcalıklar sunan Kurumsal Üyelik çeşitleri
ile ister yarım gün ister tam günlük toplantılar 
organize edebilirsiniz.



Avlu

19. yüzyıla ait komşu iki Rum evinin 
birbirine kavuştuğu avlu, günlük keyifli 
buluşmaların yanı sıra haftanın belli 

günlerinde özel davet ve etkinlikleriniz
için sizi bekliyor.



Smyrna Cafe

Tarihi Rum Evi’nin giriş katında bulunan
ve Avlu’ya açılan kapısıyla Smyrna 

Cafe’de; hem günlük kullanımlarınızda 
Brasserie hizmetlerimizden faydalanabilir 

hem de özel davet ve sergileriniz için 
hizmet alabilirsiniz.



Tüm Alanlar

Tarihi komşu iki Rum evinin restorasyonuyla 
ortaya çıkan BonVivant, haftanın belli 

günlerinde özel davetleriniz, etkinlikleriniz 
ve partileriniz için tamamıyla size ait.



Mağaza

BonVivant’da yer alan, her biri 
özenle seçilmiş sergileme ürünlerini 
ve gördüğünüz tüm eşyaları satın 

alabilirsiniz. Ayrıca, BonVivant’a özel 
tasarlanmış poster ve kartpostal gibi 
koleksiyonluk ve hediyelik eşyaları da 

sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz.

Brasserie

BonVivant’ın avlusunda yer alan 
Brasserie’deki birbirinden lezzetli 

yiyecekler, alkollü ve alkolsüz içecekler 
arkadaşlarınızla birlikte yapacağınız 

hoş sohbetlere eşlik ediyor.







Üyelik ve mekan kiralama fiyatları için bizimle iletişime geçiniz.
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0 232 421 72 02 bonvivant.com.tr info@bonvivant.com.tr

BonVivantIzmir

BonVivant, hayatın her anından keyif alan,
iyi ve kaliteli yaşamayı seven dostları

ilham veren buluşmalara davet ediyor...


