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SIĞACIK, İZMİR - TÜRKİYE’YE NİÇİN SEYAHAT EDİLİR

İSMAİL YETİŞKİN
İzmir ili Seferihisar ilçesi belediye 
başkanı

İZMİR

SIĞACIK

Türkiye’nin Ege kıyısında yer alan üçüncü büyük 
kenti olarak İzmir, keşfedilecek çok sayıda daha 
küçük köy ve tarihi hazine sunduğu gibi, yüzme 
ve dalış için ideal sulara sahip tanınmış bir tatil 
yöresidir. 

Çok sayıdaki tarihi ve doğal güzelliğinin yanında, 
Sığacık bölgesi sadece 3,900 kişilik çok küçük 
nüfusu ile de ilginçtir. 

Toplum Sığacık, Türkiye’yi hiçbir zaman 
unutamayacağınız bir yer haline getiriyor!

Her restoran, üzüm bağı, otel ve pazar tezgahı 
ürünlerin özgünlüğüne, iyi yiyeceklere, zanaat 
geleneklerinin zenginliğine ve bozulmamış 
manzaraların güzelliğine değer veren bir 
geçmişten gelen birer aile işletmesidir. 



Karlovassi Limanı’ndan Sığacık Teos Yat Limanı’na feribot rotası

İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan Sığacık’a taksi ve otobüs güzergahıBuradayız

SIĞACIK’A NASIL GİDİLİR ?



NİÇİN BİZİMLE DALIŞ YAPMALISINIZ ?

DALIŞ YAPMAK İÇİN NİTELİKLİ DEĞİL MİSİNİZ ?

Yerel ortağımız ve toplum dalış merkeziyle 
birlikte çalışırken, tüplü dalış yapanlara 
Türkiye’nin sunabileceği en iyi şeylere işaret 
edecek, denenmiş, test edilmiş ve kişiye 
özel hale getirilmiş güzergahlar sunuyoruz. 
Tüneller, oyuklar, mağaralar ve kayalık tepeler 
ile çeşitlendirilmiş bir sualtı manzarası ile, bu 
bölge dalgıçlara keşfedilecek çok sayıda yer 
sağlıyor. Batık gemiler ile çanak çömlek ve 
amfora kalıntıları da çok sık rastlanan şeyler 
olup keşfedilecek açılar ve deniz tavşanlarını, 
ıstakozları, yumuşak süngerleri ve yılan balıklarını 
araştırmak için fırsat sunuyor. 

Size nasıl dalış yapacağınızı öğretmek ya da 
mevcut becerilerinizi artırmak amacıyla sunulan 
onbirin üzerinde kurs seçeneği için bize katılın.

Otuz metreye kadar görüş mesafesi olduğu 
gibi, Nisan ayından Kasım ayına kadar devam 
eden dalış sezonu boyunca da dalış koşulları 
mükemmeldir.

Meridian Adventure size tamamı yüksek 
hızlı teknelerimiz ile ulaşılabilir olan bu dalış 
sahalarının geniş bir seleksiyonunu sunuyor. 

Sığacık Dalış Sahaları



SU SPORLARİ FAALİYETLERİ İÇİN BİZE NİÇİN KATILMANIZ GEREKİR ?

Meridian Adventure size başka hiçbir yerde 
bulamayacağınız su sporları faaliyetleri sunuyor!
 
Berrak sularının yanı sıra, Sığacık, uzun yıllardan bu 
yana dünyanın dört bir yanından gelen denizcilere 
sığınak sunan doğal bir limana da sahiptir. Bölge, 
rüzgar gerektiren su sporları için ideal bir mekan 
sunduğu gibi, koylar, çam ormanları ve kayalık 
yamaçlar tarafından kucaklanıyor.  

Bununla birlikte, Meridian Adventure rüzgar 
olsa da olmasa da zevk alabileceğiniz, e-foil 
motorlu fliteboard’lar ve jet çizmelerden Ege’nin 
gizli ceplerine yelken açan tekne turlarına 
kadar değişen faaliyetler sunuyor. Körfezlerde 
manzaralı piknikler ve boş zaman deniz gezileri 
için bir platform olması amaçlanan ısmarlama 
olarak yapılan piknik teknesi konuklara rahat bir 
tatil günü sunuyor. 



NEDEN BİZİM PAKETLERİMİZE KATILMALISINIZ?

Yerel aile işletmeleri ve şarap çiftlikleri, 
restoranlar, pazarlar ve konaklama gibi faaliyetler 
üzerinde yoğunlaşan Meridian Adventure her 
bir paketi Sığacık’ın sunabileceği en iyi şeyleri 
sergileyecek şekilde yapılandırılmıştır. 

Dalış yapmazsanız da yapacağınız çok sayıda 
faaliyet var. Sığacık, Teos gibi arkeolojik alanlar, 
mandalina, narenciye ve zeytin koruları ve Akkum, 
Akarca ve Ekmeksiz gibi muhteşem plajlarla 
çevrilidir. 



NEDEN BİZİMLE YEMEK YEMELİSİNİZ?

Bölge o kadar eşsizdir ki turistlere Michelin yıldızı kalitesinde yemeklerden yerel pazarlardaki ev 
yapımı pastalara kadar çok çeşitli seçenekler sunuyor. 

NEDEN BİZİMLE KALMALISINIZ?

Her biri çevrenin sonsuz güzelliği etrafında 
kişisel olarak işlenmiş gerçekten eşsiz, ferah ve 
kişiye özel konaklama seçenekleri koleksiyonu 
arasından seçim yapın. İster lüks bir sitede birinci 

Milos Balik Restaurant - Sığacık

Manej - Urla

Hidden Bay Teos Peninsula Club - Sığacık

Teruar - Urla

Vino Locale – Urla

OD Restaurant - Urla

Hidden Bay Teos Residential Estate Hotel - Sığacık

Monza House Boutique Hotel - Sığacık

Gardenya Boutique Hotel - Sığacık

Thea Teos Hotel - Sığacık

sınıf bir otelde kalmayı ister kent içinde kültürel 
deneyime dalmayı tercih etsinler, konuklarımıza 
bölgeyi bütçelerine ve tarzlarına uygun bir şekilde 
keşfetme fırsatı sunuyoruz. 



Daha fazlasını keşfetmek için, 

meridianadventures.com.tr

ONE PLANET | ONE COMMUNITY | ONE OCEAN 

Follow us on

#MATurkey

https://www.facebook.com/meridianadventureturkey
https://www.instagram.com/meridian_adventure_turkey/
https://www.youtube.com/channel/UCtYBq3BDRApAHlo9WnjxOqw?view_as=subscriber

