
Atlantis yarımadasının ucu, Maya 
31 Aralık 2016 gecesi, Atlantis 
yarımadası tarihinde bir ilkti. Yeniyıl 
Maya adı verilen ve bütün yıl açık 
olacak butik otelin restoranında 
kutlanıyordu.

Maya, Sığacık Akkum bölgesinin 
‘turizm’ ile tanıştığı yıllarında, yani 
yetmişlerin başlarında ilk filizlendiği 
yerdi. O günlerde ahşap barakalar 
olarak, Sığacık Körfezinde yapılan 
tatbikatlara gelen yabancı askerleri 
misafir etmek için yapılmıştı. Sonra 
odalar tuğla oldu, banyoları eklendi, 
yıllar içinde kısmi iyileştirmelerle 
2016’ya kadar geldi. 2016’da aynı 
odalar, bu sefer kapsamlı biçimde 
yenilendi. Hazırlığına ülkemizin ünlü 
grafikeri Sadık Karamustafa  ve 
çalışma arkadaşlarının da katıldığı, 
içmimar Hale Akar‘ın projelendirdiği 
bu yenilenme ile de Maya açıldı.

O günden sonra, Sığacık-Teos 
bölgesinin ilk kaloriferli ve bütün 

yıl açık olan oteli Maya, Atlantis 
yarımadasının ucunda konuklarını 
ağırlamaya başladı. Sığacık’ın 
eksilmeyen rüzgarı ile, ölçülemez 
oksijeni ve iyotuyla, bazen gri 
çoğunlukla masmavi sularıyla,  
yüzlerce yıllık zeytin ağaçları ve 
diğer bitkileri, yeşilliği ile…

Oda-kahvaltı konsepti ile konuklarını 
ağırlayan Maya’nın, kayalıkların 
üzerinde, neredeyse denizin 
içinde bulunan restoranı, “slow 
food” akımının bölgedeki taşıyıcısı 
oldu, bölge ürünlerini bölge 
tüketicisinden doğrudan alıp, usta 
şef ve aşçılarının marifetli elleriyle 
konuklarına sunuyor.

Maya’nın Akkum plajının yanındaki  
Maya Beach yaz aylarında cuma 
günleri ünlü DJ’ler eşliğinde plaj 
partilerine tanık oluyor. Maya Bistro 
önündeki platformu Sığacık’ın 
tertemiz sularında kulaç atmaya 
davet ediyor.

Sörf ve deniz sporları için Pirates 
Water Sports ve profesyonel dalış  
profesyonel dalış okulu Teos Divers 
kayaları, deniz dibini keşfetmek 
isteyenler için Maya’nın iki yanında 
hazır bekliyor.

ATLANTİS YARIMADASININ UCU, MAYA

Maya, Sığacık-Teos’a yürüme 
uzaklığındadır. Teos antik kenti ve 
müzesi, çamlar altında güzel bir 
yürüyüşle sizi üçbin yıl önceye 
taşıyabilir. Sığacık Kaleiçini görmek 
için tepeyi geçmeniz yetecektir. 
Özellikle Pazar günleri kurulan, 
ülkenin ilk kadın üretici pazarı, 
kahvaltı yapmadıysanız güzel ve 
yerel tatları size sunacaktır.

Sığacık koylarında yapılacak bir 
tekne gezintisi de, el değmemiş 
yerlerde denize girme, balık tutma 
vb güzellikleri size sunmaya 
hazırdır. Bilgi için tel: 3080, lobimiz.

Maya, Efes, Meryemana, Şirince’ye 
yaklaşık 70 km uzaklıktadır. Biraz 
daha yolu göze alırsanız Pamukkale-
Hierapolis, Afrodisias, Bergama da 
günlük geziler için düşünülebilir. Bu 
amaçla araba kiralamak isterseniz 
tel: 3080, lobimiz.

Maya, evcil dostlarınızı da misafir 
eden bir oteldir. Eğer köpeğiniz, 
kediniz, kafeste kuş ya da başka 
bir dostunuzla  gelmek isterseniz, 
rezervasyon aşamasında bilgi 
vermeniz ve 10 Euro ödemeniz 
yeterlidir. Konuğumuz olduğunuz 
sürece evcil dostunuzun restoran 
ve havuz bölgelerine girmemesini 
sağlamanızı diliyoruz. 

Maya “gencecik” bir otel, ama 
arkasında  elli yıla yakın otelcilik 
birikimi var. Şimdilik “mütevazi”, 
ama çok büyük iddiaları, 
düşünceleri var: Anadolunun 
Ege ile sarmaşdolaş olduğu bir 
noktada, konaklamanın, yemenin, 
eğlenmenin en güzellerini yaratmak 
ve paylaşmak...

Maya Butik Otel olmasına 
rağmen yanında bulunan Club 
Resort Atlantis tatil köyünün 
mekanlarından yararlanma imkanı 
sağlıyor.

Atlantis spa merkezinden, 
randevu ile (tel 3034 ) hamam, 
spa, sauna ya da özel masaj 
hizmetlerini alabilirsiniz. Akkum’un 
görsel eşliğinde özel çaylarla 
sonlandırabileceğiniz bu keyfi, en 
azından tanımanızı öneririz.

Size sabah saatlerinde, Atlantis 
içindeki 1600 metrelik yürüyüş 
yolunu denemenizi de öneriyoruz.

Bunların dışında Atlantis’in üç 
havuzu da Maya konuklarına açıktır. 
Deniz suyu havuzu ve restoranlar 
bölgesindeki sakin havuz çocuk 
bölümleri ile küçük çocuklu 
konuklarımızın ilgisini çekecektir.

Kaydıraklı havuzumuz saat 10.00-
12, 14.00-17 arasında görevliler 
gözetiminde sizlere de açıktır.

Atlantis’in “her şey dahil” konsepti 
Maya konuklarını kapsamaz. 
Atlantis’teki yiyecek ve içecek 
istekleriniz ücretle karşılanır.

Çocuklarınız için “çocuk kulubümüz” 
hizmetinizdedir. 4-12 yaş grubu için 
eğitimli görevlilerimiz 10 - 12.00 
ve 14 - 17 saatleri arasında eğlence 
ve eğitim ağırlıklı programlar 
hazırlamaktadır. Bunun dışında 
Peter Pan gemisi ve diğer çocuk 
etkinlik alanları, çocuklarınıza çok 
güzel saatler geçirtecektir.

Atlantis, 10 hektara yani 
tribünleriyle birlikte 12 futbol sahası 
büyüklüğünde bir yarımadaya 
kuruludur. Bölgenin su ve enerji 
kaynaklarının kısıtlı olması, sit 

alanı olması, tektonik bir zeminde 
bulunması;  konuklarımızın 
da bizlerle birlikte özen 
göstermesini gerektiren koşullarını 
yaratmaktadır.

Atlantis’in mavi/yeşil bir doğal 
yaşam alanı olarak gelecek 
kuşaklara da kalması için, özel 
aracınızın Atlantis otoparkında 
kalmasına; oda içi ve deniz 
havluları ayrımına; gereksiz çöp 
üretmemeye; klozet vb yerlere 
kağıt vb. atmamaya; kilima vb enerji 
tüketicisi araçları gerekmedikçe 
kapalı tutmaya özen göstermenizi 
bekliyoruz.

Kullanacağınız suyun denizden 
üretildiğini ve kullandığınız suyun 
arıtılarak bahçe sulamasında 
değerlendirildiğini, güneş 
enerjisinden yararlanıldığını da 
eklemek istiyoruz.

MAYA’DA KALIRKEN…
AKKUM BEACH

MAYA BEACH

MAYA ROCKY BEACH 

WATERFALL

THE CAVE (DISCO) 

MAYA BISTRO  

PIRATES WATERSPORTS

TEOS DIVERS

AMPHITHEATER
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BABY CARE CENTER
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Maya Beach hem sessizliği 
arayanların, hem aktif olanların, 
hem de eğlence peşinde koşanların 
adresi. Nasıl olur diye şaşırmayın, 
çıkıp bir göz atın.

Maya’nın buluduğu kayalıklar, 
Sığacık Körfezi’nin en güzel 
yerlerinden. Burada bulunan 
Pirates Water Sports ve Teos 
Divers Dalış Okulu ile hem 
profesyonelce hem amatörce tüm 
su sporlarını yapmanız olası. İster 
kişisel becerinizle ister eğitmen 
desteğiyle.  Odanızdan Dalış 
Okulu’na 3049, Sörf Okulu’na 3056 
numaralarından ulaşabilirsiniz.

Ya da platformda kah güneşlenip 
kah yüzerek, deniz dibindeki 
kumları şnorkel ile tek tek saymak 
da, olmadı Akkum kumsalından 
yavaşça denizle kucaklaşmak da 
elinizde. Yaz aylarında cuma günleri 
yapılan Maya Beach partilerinde 
tanınmış DJ’ler eşliğinde dansederek 

eğlenmek de, kimi zaman 
gerçekleşen sürprizlerden birinde 
köpükler içinde çılgınca dansetmek  
de...

Maya Bistro ve çevresinde öğlen 
saatlerinde taş fırından çıkan sıcak 
lezzetleri tatmak, platformlarda 
gündüz içkinizi yudumlayabilmek 
ya da hava koşulları uygunsa 
akşam yemeğini de denizin üstünde 
yiyebilmeniz için, Maya sizi bekliyor.

Maya Beach, Maya konuklarının 
güneşten ve denizden sınırsız 
yararlanma hizmetleri dışında 
ücretli misafir de kabul etmektedir.

MAYA BEACH’DE DOYUMSUZ SAATLER, GÜNLER…

İtalya’da, Alba kentinde Nisan 
1986’da Osteria dell’Arco açılıyor, 
aşçısı Beppe Barbero. Salyangoz’un 
logo olarak kullanılması da yakın. 
Amaç; bir yandan “fast food”a karşı 
insanları uyarmak diğer yandan 
da, küreselleşme ile ortaya çıkan 
olumsuzlukları aşmak, mesela 
Torino’dan çekilen Fiat’ın yarattığı 
ekonomik yarayı sarmak.

Yola, bölgesel üretim ve bölgesel 
tüketim diye çıkılıyor. Amaçlanan, 
değerli markalar yaratmak. 1996’ya 
gelindiğinde Fİat’ın boşalttığı alanda 
yapılan ilk fuarda tam 4 bin marka 
görülüyor, yiyecek, içecek, şarap 
olarak. Artık “salyangoz” bir başka 
“marka”nın da logosudur: Slow city.

Seferihisar 2010’da Türkiye’nin ilk 
Slow City’si olduğunda, dünyada 121 
kent bu aşamaya geçmişti. 

Seferihisar, yerel yönetimi 
yönlendiriciliğinde adım adım bu 
noktaya gelirken bölgesel üretimi 
güçlendirmeyi başardı. İlk kadın 
üretici pazarı Sığacık’ta başladı. 
Bölge zeytinyağı marka olma 
yoluna girdı. Şimdi tohum takas 
sistemi ile bir adım daha atıldı.

Maya da kurulduğu andan 
başlayarak Slow Food’un bölgeye 
tanıtılmasını amaçladı. 2017 
sonlarına doğru da, İstanbul 
Gastronomi Merkezinden bir 
ekiple işbirliğine geçerek bu 
konuda kalıcı adımı attı.  Bölgesel 
ürünlerin, doğrudan üreticiden 
alınması, olabilenlerin Atlantis 
yarımadasında üretilmesi, balığın 
hemen Maya önünden sağlanması, 
kullanılan yağın kendi zeytinlerinden 
sıkılmış olması, süt ürünlerinin 
Seferihisar kökenli olması, 
giderek et ürünlerinde de bunun 
gerçekleşmesi... Ve tüm bunların 
lezzetle, yeni yorumlarla masaya 
getirilmesi. Maya Bistro bunu 
yapıyor. Tatması ve farkı anlatması 
konuklarına kalıyor...

MAYA BISTRO, “SLOW FOOD”UN BÖLGEDEKİ SESİ…


