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Yelkenin yıldızları Teos Marina’da
Koza dünya turundan yuvaya döndü
Yaza merhaba partisi 4 Mayıs’ta
31 Mayıs’ta Samos seferleri başlıyor
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Yelkenin yıldızları Teos Marina’da
Geçtiğimiz yıl Teos Marina bünyesinde faaliyet göstermeye başlayan Teos Yat ve Yelken Kulübü, katıldığı
yarışlarda Teos Marina Ailesi’ni gururlandırıyor. Yelkende İzmir açılış kupası olan il yarışlarına katılan Teos
Yat ve Yelken Kulübü, kupalar ile eve döndü.
2-3 Mart tarihlerinde yapılan yarışlara, tüm İzmir kulüpleri
katıldı. Optimist sınıfında 10 sporcu, 420 sınıfında 4 sporcu
Teos Yat ve Yelken Kulübü’nü temsil etti. 420 sınıfında
Atahan Böge – Okay Aksun şampiyon oldu. Optimist Junior
sınıfında Demirhan Katrancı ikinci, Kuzey Başlığ dördüncü,
Defne Koç beşinci, Optimist Junior kızlarda Defne Koç ikinci
oldu.
Türkiye Yelken Federasyonu Yıldızlar Kupası’nda da, Teos
Yat ve Yelken Kulübü 6 sporcu ile yarışlara katıldı. Optimist
Junior sınıfında Teos Yat ve Yelken Kulübü sporcusu
Demirhan Katrancı, 3’üncülük kupasını kazanarak, optimist
junior milli takım kampına katılmaya hak kazandı.

Küheylan’ı ile Ata Demirer'den ziyaret
Ünlü oyuncu ve yönetmen Ata Demirer, Küheylan isimli Tirhandil
teknesi ile Bodrum’dan
gelerek Teos Marina’yı
ziyaret etti.
2017 yılında Sığacık’ta
çekimlerini yaptığı
“Olanlar Oldu” filmi ile
bölgenin tanıtımına
önemli katkılar sağlayan Ata Demirer,
2017’de de teknesi ile
Teos Marina’nın konuğu olmuştu.
Teos Marina Genel
Müdürü Faruk Günlü,
denizci sohbetleri ettikleri konuğu Ata Demirer’e ziyaretinden dolayı memnuniyetini belirterek, kendisine hediyeler sundu.

Koza teknesi dünya turundan yuvaya döndü
Koza teknesiyle 5 Haziran
2016’da Teos Marina'dan
dünya turuna başlayan
Ebru & Nurettin İşletici
çifti 21 Nisan 2019 da
tekrar yuvasına dönerek
dünya turunu tamamladı.
Nurettin ve Ebru İşletici
çifti, 3 yılın sonunda
turlarını Teos Marina’da
muhteşem bir karşılama
ile tamamladı.
Sığacık açıklarında denizci
dostları tarafından
karşılanan Koza teknesi,
Teos Yat ve Yelken
Kulübü’nün optimist
yelkencileri, motoryat ve
yelkenliler eşliğinde Teos
Marina’ya girdi. Karşılama
ekibinde dünya turu
yapmış denizciler Osman
Atasoy, Ekrem İnözü ve
Özkan Gülkaynak da yer
aldı. Ayrıca Teos Marina
yangın botu havaya su
fışkırtarak Koza teknesi ve
beraberindeki tekneleri selamladı.

Çekek havuzunda final
Teos Marina çekek
havuzunda suya inerek
başladıkları 3 yıl süren
macerayı yine aynı çekek
havuzunda sonlandırmak
isteyen Nurettin ve Ebru
işletici çifti, tekneleriyle
toplamda yaklaşık 28 bin
mil yol kat edip 35 ülkeye
uğrayarak tamamladıkları
dünya turu sırasında
Kızıldeniz’de korsan
saldırısına uğradıklarını
anlattılar.
Karaya ayak basmalarının
ardından denizci dostları ile
bir araya gelen Nurettin ve
Ebru İşletici çifti için,
karşılama kokteyli ile hoş
geldin partisi yapıldı.
Nurettin ve Ebru İşletici,
dünya turu yapmış
denizcilerle ve dostları ile
karşılandıkları için çok
duygulandıklarını ifade
ederek, yuvaya dönmekten
dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Turizm haftasında çevre farkındalığı
Turizm Haftası
dolayısıyla bugün
Teos Marina'da
"Denizde Plastiğe
Hayır ve İklim
Değişikliği" konulu
sunum
gerçekleştirildi. Sualtı
Gazetesi'nden kaptan
Bilal Karataş ve TEMA
Vakfı'ndan Sibel
Kocaman dinleyicileri
çevre konusunda
bilinçlendirdi. Teos
Marina Genel Müdürü
Faruk Günlü sunumun ardından konuşmacılara bez çanta
içinde hediyeler sundu. Ardından Teos Marina Kültür
Merkezi'nde suluboya resim sergisi açılışı yapıldı. Ressam
Canip Taşkıran ve Teos Sulu Boya Topluluğu'nun eserleri Nisan
sonuna kadar görülebilir.

Yaz sezonuna merhaba demeye hazır mısınız?
Soğuk yağışlı fırtınalı kış
aylarını sağ salim atlattık.
İlkbaharı da geride bırakıyoruz.
Teos Marina yeni sezonda kültür
sanat aktiviteleri, yaz konserleri,
kafe - restoranları ve alışveriş
yerleri ile yine Sığacık’ın kalbi
olacak. Sanata ve sanatçıya
kucak açan Teos Marina Kültür
Merkezi’nde resim atölyesi
çalışmalarının yanı sıra, yoga,
pilates, latin dans ve Türk el
nakışları kursları devam ediyor.
Teos Marina Çarşı’da açılan,
içerisinde çok sayıda standı
barındıran pasaj niteliğindeki
Teos Bazaar ile açık alanda
sanatçılar sokağı niteliğindeki El
Sanatları Çarşısı, kaliteli ürünleri
ve çarşı düzeni ile alışverişin
yeni adresi haline geliyor.
Hareketli yaz günlerine
unutulmaz bir parti ile başlamak
istiyoruz. 4 Mayıs Cumartesi
günü yaz sezonuna efsane bir
kutlama ile girmeye var mısınız?
Barbekü partili, Legend Band
grubunun sahne alacağı müzikli
eğlenceli Yaza Merhaba
Partisi’ni kaçırmamak için
takviminize not alın. Teos
Marina havuzbaşında buluşalım.

Lighthouse Pool & Pub eğlencenin yeni adresi
Teos Marina'da yüzme havuzu işletmesine yeni bir soluk geliyor.
Yeni işletmecilik anlayışı ile Lighthouse Pool & Pub, çok yakında
sizlere hizmet vermek için gün sayıyor. Sadece bir havuz işletmesi
değil, denizcilerin ve tüm halkın keyif mekanı olacak Lighthouse
Pool & Pub, sizleri yaz ve kış, gece ve gündüz eğlenceye davet
ediyor. Marina manzarası eşliğinde temiz havuzu, yeni dekorasyonu
ve hizmetleri ile deniz fenerinin ışığında buluşalım. Bu yaz Teos
Marina çok eğlenceli olacak.

YOğurdun MUcizevi MUtluluğu açılıyor
Teos Marina’da mutlu olmak için neden
çok, mesela kendinizi Yomumu ile
ödüllendirebilirsiniz. Yoğurdunuzun
üzerine koyacağınız malzemeler ile
damak tadınıza en uygun lezzeti
kendiniz seçip kendi Yomumu'nuzu

yaratabilirsiniz. Hayatınıza lezzet katacak,
taze meyvelerle süslü ve rengarenk sağlıklı
atıştırmalık YOMUMU Frozen Yoğurt, çok
yakında Teos Marina Çarşı’da hizmet
vermeye başlıyor. Yomumu Frozen Yogurt
& More heyecanla bekleniyor.

Teos SPA Merkezi sağlık ve şifa kaynağı
Teos Marina Çarşı’da yer alan Teos Spa Merkezi, hamam, sauna, masaj odaları
buhar banyosunun yanı sıra spor salonu olarak da hizmet vermeye başladı.
Relaks aroma, derin doku, refleks, Bali ve Thai masajları, Türk hamamında
kese ve köpük masajı, şifalı bitkilerle gençlik ve güzellik kürleri, peeling uygulamaları ile güzellik ve sağlık alanında Sığacık’taki tek merkez olan Teos Spa
Teos Marina’da hizmet veriyor.
Sağlık, güzellik ve spor ihtiyaçları için Teos Spa Merkezi’nin hizmetlerinden
faydalanabilirsiniz.

31 Mayıs’ta Samos seferleri başlıyor
Tarihi, tertemiz denizi, tavernaları ve şirin balıkçı kasabaları ile komşu bizi bekliyor. 31 Mayıs, 1 ve 2 Haziran'daki tanıtım seferlerine özel; İzmir'den Sığacık Teos
Marina'ya-Teos Marina'dan İzmir'e ücretsiz transfer ile Teos Marina’dan hareket edip Karlovassi Limanı'na
varan feribotta yer almak için rezervasyon yaptırabilirsiniz. TURSEM /SAMOS STAR tanıtım seferlerinde günübirlik gidiş geliş 33 Euro, 1 gece konaklama kahvaltı dahil ve 2 ada turu 59 Euro, 2 gece konaklama kahvaltı
dahil ve 3 ada turu 85 Euro… Bayram turları için de rezervasyonlar açıldı. Detaylı bilgiyi www.samosstar.com
dan alabilir; rezervasyon için 0232 463 97 63 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

Teos Marina’da Setur Duty Free açılıyor
31 Mayıs’ta Teos Marina’dan
Yunan adası Samos Karlovassi
Limanı’na feribot seferlerinin
başlaması ile birlikte, gümrük
işlemleri ve Setur Duty Free
de Teos Marina bünyesinde
hizmet vermeye başlayacak.

