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Atlantis’e ve Sığacık-Teos’a
hoşgeldinlz, bundan 2300
yıl kadar önce, “Dionysos
Sanatçılarının Asya Kolu”nun*
yönetim merkezine de
hoşgeldiniz.
Dünyada 1980’lerde başlayan
“Yavaş Kent” uygulamalarının
Türkiye’deki öncüsü Seferihisar’ın
denizle kucaklaştığı Sığacık’a
hoşgeldiniz. Denizdeki her bir kum
tanesini tek tek görebileceğiniz
berraklıktaki sulara, çok uzun
yıllardır burada yaşayan zeytin
ağaçlarına, belki 150 yaşındaki
kara kaplumbağalarının evlerine
de hoşgeldiniz.
Atlantis, tribünleriyle birlikte 12
futbol sahası büyüklüğünde bir
yeşil bölgeye, yani 100 dönüm,
içinde 1600 metrelik yürüyüş
yolunun, üç büyük havuzun,
dört özel plajın, sörf kulübünün,
dalış okulunun bulunduğu,
odanızdan çıkınca ağaç
gölgesinde çimlere sereserpe

uzanabileceğiniz, kaybolmak
isterseniz sizi saatlerce kimsenin
göremeyeceği, sürekli değişen
müzik grupları ile canlı müzik
dinleyebileceğiniz, içinde
düzenlenen kültür etkinliklerine
sizin ya da çocuğunuzun rahatça
katılabileceği sınırsız etkinliğin
olduğu, çocukların Peter Pan
ile Kaptan Hook’un gemisine el
koydukları bir yer.
Mutfağından yana şikayetinizin
“kilo mu alıyorum acaba?”
olduğu, hamamı ve spa merkezi
geceleri de açık olabilen;
bütün bunlardan sonra Teos
antik kentine ya da Sığacık
Kaleiçi’ne isterseniz yürüyerek
gidebileceğiniz. Sığacık’ın
küçük koylarını tekne ile
keşfedebileceğiniz, tertemiz
ve biraz soğuk denizinde balık
avlayabileceğiniz; köylerinde
zeytinyağı ya da şarap tadarak,
kahve içebileceğiniz bir yaşam
merkezi.

İçinde bulunan ağaç çeşitleri
ile ve birlikte yaşanan hayvan
türleriyle, arkeolojik sit bölgesi
olduğu için, “binalar da eskidi,
yıkıp daha rahatlarını yapalım”
denemeyen, “arabamı içerde park
etsem” diye de düşünülemeyen;
Sığacık Körfezinin sürekli
esintisi sayesinde sıfır nem
ile,“burada uykunun tadı başka”
dedirten; ama eğer yürümeyi
sevmiyorsanız pek de mutlu
olamayacağınız bir belde.
Yoganın en güzel yapılabileceği,
çocukların hayallerini süsleyecek
ağaç evde oynayabilecekleri,
“Olanlar Oldu” filminde
mutlu biten aşkın filizlendiği
yeldeğirmeninde adak
adanabilecek, sayılı günler
bittiğinde “hay Allah, ne çabuk
geçti.” denecek, haritasız
kaybolabileceğiniz bir tatil köyü.

Size güzel bir tatil yaşatmak için
uğraşan Atlantis personeli ve
onların yardımcısı meslek eğitimi
alan gençler, çocuklarınız, hepimiz
kocaman bir hoşgeldiniz diyoruz.
Her gün saat 11’de, Sunset
bistro’da kendi bahçelerimizde
yetiştirdiğimiz meyvelerle
hazırlanmış kokteylleri
şerefinize kaldırırken, sorularınızı
cevaplandırıyor ve otelin küçük
tanıtım turuna buradan çıkıyoruz.
Sîzleri de bekliyoruz.

* Bu sanatçılar bütün Önasya
ve Akdeniz çevresine sanat
performansları için sanatçı
yolluyorlarmış, yani o dönemin
dünya sahne sanatlarını buradan
yönetiyorlarmış...

Atlantis, Seferihisar’ın denize
koştuğu yerdeki yarımadadır.
Hemen yanında Teos kalıntıları,
diğer yanında Sığacık Kaleiçi
yürüme uzaklığındadır. Teos
kalıntılarını, müzesini güzel çamlı
bir yoldan geçerek gezebilirsiniz.
Arkanızda bıraktığınız Sığacık
Körfezi’nin denizi önde Ekmeksiz
Koyu. Sığacık Kaleiçi’ni de
tepeyi aşarak görebilirsiniz.
Pazar günleri kurulan pazarı,
Türkiye’nin ilk kadın üretici
pazarıdır. Kahvaltı yapmadan
gittiyseniz Seferihisarlı kadınların
lezzetli böreklerini, dolmalarını,
pazar kalabalığında yemek çok
hoştur.
Seferihisar’ın Beyler, Gödence
köylerine arabanızla çıkabilirsiniz.
Şarap ya da zeytinyağı tatmak
için daha hoş yer bulmak zordur.
Sonrasında bir köy kahvesinde
uzaktan denizin maviliğine
bakarak yudumlanacak çayın
yerini de hiçbir şey doldurmaz.

Ulamış ya da Bademler hemen
on-onbeş kilometrede güzellikler
keşfedebileceğiniz köylerdir. Hem
yerel pazarlarında adlarını bile
duymadığınız onlarca bitki hem
ulu bir çınar altındaki salaş ama
çok hoş kahveleriyle.
Biraz daha yolu göze alıp, günlük
geziler de düşünebilirsiniz:
Efes,Meryem Ana, Şirince,
Pamukkale, Hierapolis,
Afrodisyas... ister arabanızla,
ister turlarla.
Ya da tekne ile Sığacık
körfezindeki koylarda gezinmek...
Körfezin benzersiz temizlikteki
suyunda kumları saymak, balık
tutmak ya da dalıp dalıp çıkmak
aynı “Olanlar Oldu” filminde
olduğu gibi: hepsi sizin için.
Ya da Sığacık Marina’dan
Samos’a gidip dönmek...

Tercih sizin. Hepsi kolaylıkla
yapılabilecek geziler. Konuk
hizmetlerinden bilgi almak ya
da rezervasyon yaptırmak için
1033’ü aramanız yeterli.

Atlantis, her şey dahil tatiline
hoş geldiniz. Günlerinizi daha
güzel geçirmeniz için küçük
bilgilendirmeler yapmak
istiyoruz.
Atlantis’in 100 dönümde
kurulu olması nedeniyle,
elinizdeki haritadan restoran
ve yeme-içme noktalarına
bakmanızı, yandaki tablodan
yararlanmanızı öneririz.
Otelde yabancı içkiler,
kokteyler, taze meyve suları,
tütün ürünleri “her şey dahil”
sistemi dışındadır.
Atlantis sınırlarında olan
Maya Bistro
ve Maya
Beach’lerde
ücretlidir.
Ücretli ürünlerden ya da
Maya hizmetlerinden, girişte
verilen chip ile yanınızda
para taşımadan rahatça
yararlanabilirsiniz.

Atlantis’te saat 23’de Sunway
Bistro
dışında “her şey
dahil” sistem sona erer.
Restoran ve barların
çalışmaları mevsim koşulları
nedeniyle değişebilir. Bilgiler
info tahtasından öğrenilebilir.
7.30-23.00 saatleri arasında
sizterin keyifle yemeniz için
seçenekler süreklidir. Ancak
öğlen ve akşam yemeklerinde
daha rahat olmanız için, konuk
hizmetleri büromuzdan saat
almanızı tavsiye ederiz.

Sıcak içecekler, soda,
meyve suları
17 – 02.00
Sunway Bistro
Her şey dahil
Tüm içecekler
10 – 02.00
Atlantis Bar
Her şey dahil
23.00 sonrası ücretli
Alkolsüz içecekler/
Bira ve sıcak içecekler
10 – 18.00
Aqua Bar
Her şey dahil
Çay, kahve
10 – 23.00
Orient Bar
Her şey dahil
Tüm içecekler
23 – 02.00
Mağara Bar (disco)
Ücretli
Tüm içecekler
11 – 20.00
Sunset Bistro
Her şey dahil & Ücretli

Kahvaltı
07.30 – 10.00
Atlantis Restaurant
Açık büfe

Akşam yemeği
19 – 21.00
Atlantis restaurant
Açık büfe

Gözleme / Ayran
10 – 15.45
Orient Bar

Maya Bistro
19 – 21.30
A la Carte restaurant
Rezervasyona tabii,
en az 5 gece konaklamada
ücretsiz, fiks menü

Snack Restaurant
12 – 16.00
Harry Potter
Sokak Tatları
Öğlen yemeği
12.30 – 14.00
Atlantis Restaurant
Açık büfe
Dondurma
16 – 17.00
Aqua Bar
Self Service
Kahve Arası
16 – 17.00
Atlantis Bar Teras
Açık büfe
Çocuk büfesi
12.30 – .00
19 – 20.00
Atlantis Restaurant
Açık büfe (okul tatillerinde)

Sunset İtalyan
A la Carte restaurant
19 - 21.30
15/06-15/09 tarihleri arasında
rezervasyona tabii,
en az 5 gece konaklamada
ücretsiz, fiks menü
Sandviç
17 - 02.00
Sunway Bistro
İsteğe göre hazırlanır
Gece çorbası
23 – 00.00
Atlantis Bar Teras

Atlantis geniş alanında
herkesin birlikte olabilmesini
sağlamaya yönelik
planlamasıyla özel olan bir
yerdir.
Başta, çocuklu aileler...
Bebekli ve ergen çocuklu
ailelerin arayışlarına doğal
çözümler Atlantis’te.
Bebekli aileler, otele
geldiğiniz anda, daha odaya
yerleşmeden, hemen
resepsiyon bölgesinde
hazırlanmış bebek bakım
odası
sizin için hazır.
Bebeğinizi burada emzirebilir,
biberonlarını dezenfekte eder,
bebek küvetini kullanırken
kardeşlerinin oyun parkında
güvenle oynadıklarından emin
olabilirsiniz.
Sonraki günlerinizde de ana
restoranda bebek sandalyeleri

ve mikro dalga fırın
kullanımınıza amadedir.
Birisi deniz sulu iki havuzun
çocuk bölümleri
bebeğinizi rahatça suya
sokabileceğiniz şekildedir.
Çocuklu aileler için gün genelde
erken başlar. Ama örneğin
giriş katındaki odalardan
birindeyseniz, bırakın
çocuğunuz uyanır uyanmaz
fırlasın, odanın hemen önünde
uzanan çimlerde istediğince
oynasın, siz sesini duymanın
rahatlığıyla güne biraz daha
geç başlayabilirsiniz.
Kahvaltı mönüsünde, hem
sağlıklı hem itiraz edilmeden
yenilecek yiyeceklerle artık
koşturma, eğlenme saatleri
başlayabilir.
Kaydıraklı havuz
, Peter
Pan ile birlikte istila edilecek

Kaptan Hook gemisi, Güliver,
Asteriks, Şirinler hepsi
de ağaçların gölgesinde
çocuklarınız için.
Pedagojik eğitim görmüş
ablalar ve abiler ile beraber
çocuklarınız 10 - 12.30 ve
14 – 17 saatlerinde eğlenecek,
enerjisini boşaltacak,
dostluklar kuracak, sizlere
sunacakları gösterileri ve
elişlerini hazırlayacaklar.
Tatilde çocuklarınızla
beraber zaman geçirmeyi
arzu ediyorsanız “özel aile
aktivelerine” katılmanızı
tavsiye ederiz. Çocuklarınız ve
sizlerin beraber yapabileceğiz
sportif aktiviteler, oyunlar ve
eğlenceler hakkında her gün
çocuk kulübümüzden bilgi
alabilirsiniz.

Gençlere sayısız spor
aktivitelerinin yanında,
yarışmalar, havuz oyunları, DJ
kursları düzenleniyor. Kendisiyle
başbaşa kalmak isteyen gençleri
ise otelin kayalık bölümünde
balık tutmaya, şnorkel ile deniz
altını keşfetmeye, sörfçüleri
ve dalgıçları seyretmeye (ya
da eğitmenler eşliğinde bunları
yapmaya), olmadı kulaklıkları ile
tecrit biçimde yarımadanın bir
köşesinde güneşlenmeye davet
ediyor Atlantis.
Sürekli değişen canlı müzik
grupları ile arkadaşlık kurmak
ya da kültürel etkinliklerde
boy gösterip göstermemek ise
onların bileceği bir şey...
Zengin ve besleyici Çocuk
Büfemiz
ise gün boyunca
acıkan karınların imdadına
yetişecek.

Ala carte restoranınız var mı?
Maya Bistroda ala carte olarak öğle
ya da akşam yemeğinizi ücretli
olarak yiyebilirsiniz, gün içinde bar
servislerinden de yararlanabilirsiniz.
Aracımızı park edebileceğimiz oto
park var mı, ücretli mi?
Atlantls’te konaklayan
misafirlerimizin araçları İçin otopark
otelin kuzey bölgesinde Ücretsizdir.
Otel girişine mesafe olduğundan
ücretsiz vale hizmetinden
faydalanılabilir.
Araç kiralama hizmetiniz var mı?
Ücretleri nedir?
Evet tesisimizde araç kiralama
hizmeti vardır. Ücretleri hakkında
konuk ilişkileri servisimizden bilgi
alabilirsiniz.
Bebek bakıcısı var mı?
Atlantis’te 4- 12 yaş arası çocukların
kabul edildiği Mini Club vardır, ayrıca
bebek bakıcısı hizmetimiz yoktur.

Çıkış günü oda saat kaçta
boşaltılmalıdır? Sözgelişi uçağımız
18’de, bu saate kadar tesis
imkanlarından faydalanabilir miyiz?
Otelden çıkış saati en geç 12’dir.
Ancak Atlantis günlük konuk
durumuna göre, oda başına 30 Euro
ekstra ücret ödeyerek odanızı saat
18’e kadar tutabilirsiniz.
Giriş günü odamızı erkenden alarak
tesis imkanlarından faydalanabilir
miyiz?
Otele giriş saati tüm müşteriler
için 14’dür. Daha önce giriş yapıldığı
taktirde resepsiyonda odanın
hazırlanması beklenebilir fakat
her şey dahil hizmetlerinden
yararlanılamaz. Eğer genel alanlar
ve servisler kullanılmak istenirse
rezervasyon yapılan oda için 30
Euro ekstra ücret ödenerek oda
erken alınabilir ve her şey dahil
olanaklarından yararlanılabilinir.
Havaalanına ne uzaklıktasınız?
Havaalanı Atlantis’e 60 km,
45 dakika uzakta.

Havaalanından otele nasıl
gelebiliriz?
Havaalanından özel ücretli
transferimizi kullanabilirsiniz.
Tek yön araç fiyatlarımız :
1- 4 kişi için 60 Euro, 5-8 kişi için 100
Euro ve 9-15 kişi için 165 Euro dur.
Rezervasyon anında veya otelde
konuk hizmetlerinde transferinizi
sağlayabilirsiniz.
Kendi imkanlarınızla gelmek
isterseniz alandan metroyu
kullanarak daha sonra minibüs
aktarmalı olarak ulaşabilirsiniz.
Her şey dahil konsepti 24 saat
geçerli midir?
Club Resort Atlantis her şey
dahil uygulaması, 10 – 23 saatleri
arasındadır. Bu saatlerin dışında
yiyecek içecek hizmetleri ekstra
ücretlendirilir. Gece saat ikiye kadar
yararlanabileceğiniz Sunway Sandviç
büfesi vardır. Bu alanda alkolsüz
içeceklerden de ücretsiz olarak
faydalanabilirsiniz.

Kedimiz / köpeğimiz… ile gelmek
istiyoruz. Evcil hayvan kabul ediyor
musunuz?
Evet, beraberinizde sizin odanızda
günlük 10 Euro ödeyerek
kediniz / köpeğiniz ile birlikte
konaklayabilirsiniz. Diğer konuklar ve
sağlık koşulları nedeniyle restoran
ve havuz bölgelerine evcil hayvanlar
sokulamaz.
Konaklama almadan günübirlik Club
Resort Atlantis tatil olanaklarından
faydalanabilir miyiz?
Saat 10 – 18 arasında tesisimiz de
sunulan her şey dahil imkânlarından
kişi başı günlük 200 TL karşılığında
faydalanabilirsiniz. 18 – 23 saatleri
arası kullanım ücreti 120 TL’dir. 0 – 6
yaş çocuklar ücretsiz, 7 - 12 yaş
arası yüzde 50 indirimlidir.
Odalarda internet bağlantısı var mı?
Odalarda internet bağlantısının
hızı ve gücü değişiklik gösterir.
Atlantis’in genel alanlarında
konukların kullanımı için ücretsiz
wi-fi bağlantısı vardır; daha hızlı
ve güçlü bağlantı için ekstra ücret
ödeyerek resepsiyondan şifre
alabilirsiniz. Bu ücreti resepsiyondan
öğrenebilirsiniz.

Odalarınız büyüklüğü ne kadar?
Standart odalar 22 metre kare olup,
2+1 konaklamalar için uygundur.
Ancak geniş aileler için familya
süitlerimiz ve geniş odalarımız vardır.
Odalarda kıymetli eşyalarımızı
koyabileceğimiz kasalar var mı?
Odalarımızda kıymetli eşya
kasası mevcuttur. Kasa anahtarı,
resepsiyondan depozito karşılığında
ücretsiz olarak alınabilmektedir.
Odalar da mini bar var mı?
Ücretli mi?
Atlantis odalarında mini barlarda
sadece su bulunur ve ücretsizdir.
Odamı değiştirmek istiyorum.
Mümkün müdür?
Odanızı değiştirmeniz otelinin
doluluğuna göre saat 14 - 17
saatleri arasında mümkündür.
Bu servisin ücreti resepsiyondan
öğrenebilirsiniz. Bilgi için lobide
bulunan konuk ilişkileri servisimize
başvurabilirsiniz.

Otelin kendisine ait özel plajı var mı?
Akkum plajı halk plajıdır, otel girişinin
önü konuklarımıza ayrılmıştır. Otelin
özel plajı ise, Akkum plajının sol
tarafıdır. Ayrıca tesisimize ait 3
özel platform plajımız ve 1 adet de
kum plajımız tesis sınırları içinde
bulunmaktadır. Bu plajlarımızdan da
konaklama süresi boyunca ücretsiz
olarak yararlanabilirsiniz.
Otelinizde kapalı havuz var mı?
Otelimizde kapalı havuz
bulunmamaktadır. Sakin havuz,
tuzlu su havuzu, su kaydıraklarının
da mevcut olduğu animasyon
havuzu ile 2 adet çocuk havuzumuz
mevcuttur.
Otelden merkeze mesafe nedir ve
nasıl gidilir?
Atlantis, Sığacık Marina’ya 1.2 km
uzaklıkta, Sığacık Kaleiçi’ne 1.5 km.,
Seferihisar merkeze 7 km. uzaklıkta
olup, yaz boyunca tesisimiz önünden
geçen minibüslerle merkeze ulaşım
sağlayabilirsiniz.
Tesisiniz engelli misafirler için uygun
mu?
Evet, engelli misafirlerin
kullanabileceği yollar ve rampalar
tüm Atlantis’te vardır; özel
hazırlanmış yedi adet engelli odamız
mevcuttur.

Tesis en son ne zaman yenilendi?
Tesisimiz sit bölgesindedir, yeni
yapılar yapılmamaktadır. Bunun
dışında her yıl gerekli bakım, onarım
ve yenilenme yapılarak sezona
açılmaktadır.
Toplantı salonunuz var mı?
Evet, 150 kişilik toplantı salonumuz
var. Günlük kullanım ücreti kişi sayısı
ve kullanım süresi ve coffee break
sayılarına göre belirlenecektir.
Deniz manzaralı oda satışınız var
mıdır?
Standart veya aile odalarımızda
manzara satışımız bulunmamaktadır,
müsaitlik durumunda yardımcı
olunabilmektedir. Bilgi için
resepsiyon ile görüşme
sağlayabilirsiniz.
Oteliniz hangi konseptlerde hizmet
vermektedir?
Otelimiz her şey dahil konsept
ile hizmet vermektedir, *yalnızca
konaklama da yapabilmektesiniz.
Yalnızca konaklama yapan
misafirlerimiz, ekstra ücret
karşılığında kahvaltı, öğle yemeği
ve akşam yemeği hizmetlerinden
faydalanabilmektedirler.*

Rezervasyonumuzu güvence altına
alabiliyor muyuz?
Çağrı Merkezimiz üzerinden yaptığınız
rezervasyonlarda seyahat iptal
sigortası da satın alabiliyorsunuz.
Bu sigorta sizlere son 72 saate
kadar koşulsuz, şartsız iptal ve iade
hakkı sunmaktadır. Çağrı Merkezimiz
üzerinden yaptırdığınız tüm
rezervasyonlarınızla ilgili her türlü
soru, iptal, değişiklik için bizlere
+90 232 398 14 70 numaralı
telefondan ulaşabilirsiniz.
Denizin yapısı nasıldır?
Otel girişinin önünde yer alan deniz,
kıyıdan sığ olup gittikçe derinleşen ve
kum çakıl karışımı bir yapıya sahiptir.
Bebek yatağı temin edebiliyor
musunuz?
Otelimizde bebekli misafirler için
park yatak mevcuttur, talebiniz
halinde ücretsiz olarak temin
edilmektedir.
Balayı misafirlerine özel ekstra bir
hizmetiniz var mıdır?
Balayı misafirlerimiz için giriş günü
oda süsleme yapılmaktadır, odaya
meyve sepeti ve şarap ikramımızdır.

