Ela Quality
Belek, Turcia

Descriere Ela Quality 5*, Belek, Turcia
Descriere hotel
Hotelul Ela Quality Resort Belek face parte din categoria resorturilor de cinci stele, situat în stațiunea Belek, pe plajă și
are o suprafață de 110.000 mp. Domeniul dispune de grădini spectaculoase, camere spațioase și servicii SPA, iar
restaurantele resortului sunt un adevărat paradis al savorilor. Resortul este o adevărată oază de liniște și relaxare, ce
oferă oaspeților confort și servicii de înaltă calitate pentru o relaxare completă atât a corpului cât și a minții.
Principalele puncte de atracție
Acces internet Wi-Fi pe întreg domeniul hotelului
5 tobogane acvatice
Diversitate culinară
Recomandat pentru un sejur activ
Regim de masă
Ela All Inclusive:
Mic dejun, prânz și cină - tip bufet
Băuturi alcoolice și non alcoolice locale 24/7
Mini bar-ul alimentat zilnic cu apă, băuturi răcoritoare și snacks-uri
Acces internet Wi-Fi pe întreg domeniul hotelului, saună, hammam, baie cu aburi, sală de fitness, trambulină, 5
tobogane acvatice, mini golf, biliard, tenis, baschet, tenis de masă , volei pe plajă, fotbal, jogging, darts, boccia, yoga,
aerobic, pilates, gimnastică, water gym, water polo, canoe, windsurfing, catamaran, cinema, cursuri de dans, petreceri
tematice, program de animații.
Locatia
Hotelul este amplasat pe plajă, la o distanță de 2 km de orașul Belek, la 45 de km de centrul orașului Antalya și la 35
de km de Aeroportul Antalya.
Soare si mare
Plajă proprie cu nisip (lungime: 270 m);
Piscină exterioară (6.630 mp), 5 tobogane acvatice, piscină interioară (210 mp), 3 piscine exterioare pentru copii (230
mp), piscină interioară pentru copii (20 mp), jacuzzi;
Umbrele, șezlonguri și prosoape gratuite, atât pentru plajă cât și pentru piscină.
Restaurante si baruri
Restaurantul principal - tip bufet, 3 Snack Restaurants, patiserie, restaurant pentru copii.
Restaurante A la Carte cu specific: turcesc, italian, mexican, franțuzesc, BBQ, pescăresc, japonez; (restaurantele sunt
gratuite pentru copiii cu vârsta sub 6 ani și copiii cu vârsta cuprină între 7 și 12 ani au o reducere de 50%).
Baruri: Lobby Bar, Men’s Club, Gamezone Bar (deschis 24h), Beach Bar, Pier Bar, Pool Bar, Teen Bar, Vitamin Bar,
Tombeki Bar, Hamam Bar, Disco, Lake Bar.
Sport și relaxare
Centru Wellness & Spa, masaje, tratamente corporale și faciale, salon de înfrumusețare, saună, hammam, baie cu
aburi, sală de fitness, trambulină, 5 tobogane acvatice, mini golf, biliard, tenis, tenis de masă , volei pe plajă, fotbal,
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darts, boccia, yoga, aerobic, gimnastică, water gym, water polo, canoe, windsurfing, catamaran, cinema, cursuri de
dans, petreceri tematice, program de animații, sporturi nautice, bowling, art studio.
Facilități pentru copii
Everland Q Smiling Babies Club (pentru copii cu vârsta cuprinsă între 1 și 3 ani), Everland Q Mini & Maxi Club (pentru
copii cu vârsta cuprinsă între 4 și 12 ani), Q City (pentru copii cu vârsta cuprinsă între 3 și 12 ani), Everland Q Teens
Club (pentru copii cu vârsta cuprinsă între 13 și 17 ani), spațiu pentru joacă, restaurant, cărucior, music box, baby
sitter (contra cost), mini cinema, lego room, mini amfiteatru.
Facilități gratuite
Acces internet Wi-Fi pe întreg domeniul hotelului, saună, hammam, baie cu aburi, sală de fitness, trambulină, 5
tobogane acvatice, mini golf, biliard, tenis, baschet, tenis de masă , volei pe plajă, fotbal, jogging, darts, boccia, yoga,
aerobic, pilates, gimnastică, water gym, water polo, canoe, windsurfing, catamaran, cinema, cursuri de dans, petreceri
tematice, program de animații.
Facilități contra cost
Centru Wellness & Spa, masaj, tratamente corporale și faciale, salon de înfrumusețare, Nocturnă pentru terenul de
tenis, cursuri de tenis, baby sitter, antrenor personal, cursuri de golf, sporturi nautice, bowling, art studio, servicii
medicale, servicii de spălătorie, sală de conferințe, închiriere mașini.
Bine de stiut
Facilități pentru persoane cu dizabilități.
Facilități si dotari camere
Hotelul dispune de un număr de 583 de camere, distribuite astfel:
364 Camere Standard - cca. 35-45 mp
18 Camere Standard sea view with jacuzzi - cca. 38-44 mp
70 Family Duplex - cca. 65-75 mp, 2 nivele (twin bed la primul nivel, iar la al doilea pat dublu)
Lake House Garden/ Pool View - cca 28-36 mp
Lake House with pier - cca. 28-36 mp
Lake House Family Room - cca. 60-72 mp
Lake House Suite - cca. 96 mp
Honeymoon Suite - cca. 38-44 mp
Resort Suite - cca. 96 mp
Deluxe Suite - cca. 105 mp
Superior Suite - cca. 142 mp
Premier Suite - cca. 189-233 mp
Ela Prestige Suite - cca. 375 mp
Villa Ela Palace - cca. 297 mp
Villa Sultan Palace - cca. 794 mp
5 Camere pentru persoane cu dizabilități - cca. 35-45 mp
Dotări camere: baie cu duș/ cadă, uscător de păr, halat și papuci pentru baie, aer condiționat, seif, TV satelit, telefon,
facilități ceai/ cafea, balcon.

Detalii transport avion:
Cod zbor: HYS(H4)1501
Plecare: (CLJ) 07.09.2021 07:30:00 - (AYT) 07.09.2021 09:30:00
Intoarcere: (AYT) 14.09.2021 16:30:00 - (CLJ) 14.09.2021 18:30:00
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