A FEW REMINDERS
ABOUT OUR POLICY
ON ENVIRONMENTAL
PROTECTION
Atlantis is situated on a
peninsula in Sığacık-Teos
where Cittaslow Seferihisar
meets the sea.
It is located on 10 hectares,
a land equal to 12 football
pitches including the tribunes.
It is an archaeological site.
It is natural habitat of wild
animals.
It has limited access to water
resources.
It is known for its tectonicgeological structure.

ÇEVRE
POLİTİKAMIZLA
İLGİLİ BİR KAÇ
HATIRLATMA

Atlantis, Sığacık-Teos’ta
yavaş şehir Seferihisar’ın
denize koştuğu
bir yarımadadır.
10 hektara yani tribünleriyle
birlikte 12 futbol sahası
büyüklüğünde bir alandır.

These important facts urge
us to be more careful in some
matters in order to leave
Atlantis to future generations
as a natural habitat.

Arkeolojik sit alanıdır.

Bu gerçekler, bizleri, doğal bir
yaşam alanı olan Atlantis’in
gelecek kuşaklara aktarılması
için kimi konularda daha özenli
davranmaya çağırıyor.

Yabani hayvanların
doğal alanıdır.
Su kaynakları
kısıtlıdır.
Tektonik bir jeolojik
yapıdadır.

We produce a significant portion of the
water demand from the seawater.
We avoid consuming water unnecessarily.

1

Kullanılan suyun büyük bölümü
denizden üretiliyor.
Gereksiz harcamadan kaçınılıyor.

We recycle waste water for irrigating the
garden. It should not be used for aqua plays.

2

Tüketilen su arındırılarak bahçe sulamasında
değerlendiriliyor.

We generate some of the hot water through
solar energy. We do not waste water.

3

Kullanılan sıcak suyun bir bölümü güneşten elde
ediliyor. Boşa akıtılmıyor.

We continually replace our electrical equipment
in order to prefer devices
with AAA energy rating.

4

Elektrikli araç gereçlerin
AAA sınıfı olması için sürekli
yenileme yapılıyor.

We change the towels
and sheets at rooms every three days.

5

Odalarda havlular ve çarşaflar üç günde bir
değiştiriliyor.

We take care not to confuse
room towels (white)
with beach/pool towels (blue).

6

Oda içi havlularının (beyaz),
plaj/havuz havluları (mavi) ile
karışmamasına dikkat ediliyor.

We do our best not to generate
waste unnecessarily.

7

Gereksiz çöp üretmemek için
özen gösteriliyor.

We do not throw papers
in toilet bowls etc.

8

Klozet vb
yerlere kağıt vb. atılmıyor.

9

Odalar boşken ya da pencereler
açıkken klimalar
çalıştırılmıyor.

10

Enerji tüketicisi araçlar gerekmedikçe
kapalı tutuluyor, olabilen yerlerde
sensörden yararlanılıyor.

11

Doğal yaşam alanı olduğundan,
izmarit ve çöpler yalnızca
çöp kutularına atılıyor.

12

Yiyecek ve içecekler, restoran
ve snack restoranlardan
dışarıya çıkarılmıyor.

We do not turn on air-conditioners
when the room is empty
or windows are open.
We keep electrical equipment turned off
when not in use and benefit from
sensors to the extent possible.
We throw cigarette butts
and litter only in the garbage
since this is a natural habitat.
We do not take food
and beverages outside the restaurant
and snack restaurants.

How many of these
12 articles have you
supported during your
stay?
Bu oniki maddenin
kacinda bize
destek oldunuz?
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Atlantis is situated on a
peninsula in Sığacık-Teos
where Cittaslow Seferihisar
meets the sea.
It is located on 100 hectares,
a land equal to 12 football
pitches including the tribunes.
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Atlantis, Sığacık-Teos’ta
yavaş şehir Seferihisar’ın
denize koştuğu
bir yarımadadır.
100 hektara yani tribünleriyle
birlikte 12 futbol sahası
büyüklüğünde bir alandır.

These important facts urge
us to be more careful in some
matters in order to leave
Atlantis to future generations
as a natural habitat.

It is an archaeological site.
It is natural habitat of
wild animals.
It has limited access to water
resources.
It is known for its tectonicgeological structure.

Bu gerçekler, bizleri, doğal bir
yaşam alanı olan Atlantis’in
gelecek kuşaklara aktarılması
için kimi konularda daha özenli
davranmaya çağırıyor.

We produce a significant portion of the
potable water from the seawater.
We avoid consuming water unnecessarily.
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We recycle waste water for irrigating the garden.
It should not be used for aqua plays.

2
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It is located on 100 hectares,
a land equal to 12 football
pitches including the tribunes.

Kullanılan suyun büyük bölümü
denizden üretiliyor.
Gereksiz harcamadan kaçınılıyor.

We generate some of the hot water through
solar energy. We do not waste water.

3

Kullanılan sıcak suyun bir bölümü güneşten elde
ediliyor. Boşa akıtılmıyor.

We continually replace our electrical equipment
in order to prefer devices
with AAA energy rating.

4

Elektrikli araç gereçlerin
AAA sınıfı olması için sürekli
yenileme yapılıyor.

We change the towels
and sheets at rooms every three days.
We take care not to confuse
room towels (white)
with beach/pool towels (blue).

5

Odalarda havlular ve çarşaflar üç günde
bir değiştiriliyor.

6

Oda içi havlularının (beyaz),
plaj/havuz havluları (mavi) ile
karışmamasına dikkat ediliyor.

We do our best not to generate
waste unnecessarily.

7

Gereksiz çöp üretmemek için
özen gösteriliyor.

We do not throw papers
in toilet bowls etc.

8

Klozet vb
yerlere kağıt vb. atılmıyor.

We do not turn on air-conditioners
when the room is empty
or windows are open.

9

Odalar boşken ya da pencereler
açıkken klimalar
çalıştırılmıyor.

It is natural habitat of
wild animals.

We keep electrical equipment turned off
when not in use and benefit from
sensors to the extent possible.

10

Enerji tüketicisi araçlar gerekmedikçe
kapalı tutuluyor, olabilen yerlerde
sensörden yararlanılıyor.

We throw cigarette butts
and litter only in the garbage
since this is a natural habitat.

11

Doğal yaşam alanı olduğundan,
izmarit ve çöpler yalnızca
çöp kutularına atılıyor.

We do not take food
and beverages outside the restaurant
and snack restaurants.

12

Yiyecek ve içecekler, restoran
ve snack restoranlardan
dışarıya çıkarılmıyor.

It has limited access to water
resources.
It is known for its tectonicgeological structure.

How many of these
12 articles have you
taken care to support
during your stay?
Bu oniki maddenin
kacinda bize
destek oldunuz?
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AAA sınıfı olması için sürekli
yenileme yapılıyor.
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yavaş şehir Seferihisar’ın
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