ELA QUALITY RESORT
Genel Bilgiler:
Kategori: 5*
Konsept: Ultra Her şey Dahil
Adres: İskele Mevkii 07450 Belek Antalya
www.elaresort.com
T: +90 242 710 22 00
Bütün odalarda çift ya da 2 adet tek kişilik yatak, halı zemin, ayarlanabilir merkezi iklimlendirme, mini
bar, dijital kasa, uydu TV, telefon, küvetli banyo, tuvalet, bornoz ve havlu terlik, saç kurutma makinesi,
kozmetik ayna, balkon bulunmaktadır.
Günlük oda temizliği ve ünlük mini bar dolumu (2 kola, 2 fanta, 2 sprite, 2 soda, 1 diet kola, 2 süt, 4
su, 2 bira) yapılmaktadır. Odalarda Wi-Fi internet ücretsizdir. Evcil hayvan kabul edilmemektedir.

Susesi Luxury Resort ‘Yiyecek & İçecek’ Ultra her şey dahil sistemde; sabah kahvaltısı, öğle ve akşam
yemekleri açık büfe olarak ana restoranda sunulur. Tüm içecekler masaya servis edilir. Ana restoranda
sıcak içecek köşesi de mevcuttur. Sabah kahvaltısında taze sıkılmış portakal suyu ücretsiz olarak
sunulur. Ana restoranda ayrıca Çocuk Büfesi, Mama Hazırlama Köşesi, Diet Büfesi, Canlı Pişirme Şov
Köşeleri vardır.

Ala Carte Restoranlar
19.00 – 22.00 arasında hizmet veren A la Carte restoranların kapasiteleri 15-60 kişi arasındadır.
Osmanlı, İtalyan, Balık, Meksika, Ege (Kalamata), Passion (Fransız), Barbecue A la Carte restoranlar
yalnızca kişi başı rezervasyon ücreti üzerinden ücretlendirilir, 0 – 6 yaş grubundan ücret alınmazken
07–12 yaş grubu için % 50 indirim uygulanır. Teppanyaki restoranda mönü üzerinden ücretlendirme
yapılmaktadır. Passion Restoran’a ortam ve konsept gereği 12 yaşın altında misafir alınmamaktadır.
*A’la carte rezervasyonlar için aynı gün içinde en geç saat 13:00’a kadar rezervasyon alınmaktadır.
AB-I ZEN SPA
Özel mimarisi ile 4.500 m2 alanda hizmet veren Ab-ı Zen Spa & Wellness Merkezi uluslararası
nitelikteki personeli ile 09.00 – 20.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Ab-ı Zen, 22 iç ünite,
dinlenme alanları, dinlenme havuzu, kapalı yüzme havuzu, ileri teknoloji fitness salonu, kişisel ve
grup egzersiz salonundan oluşmaktadır.

Havuzlar: Açık havuz alanı 6630 m² dir. , 5 su kaydırağı vardır , ve 2 açık çocuk havuzu 230 m²
büyüklüğündedir , 4 kaydıraklı çocuk su parkı, kapalı havuz 210 m² dir. Kapalı çocuk havuzu 20 m²
büyüklüğündedir. 800 m2 büyüklüğündeki açık havuzumuz yeşil enerji ile ısıtılmaktadır. Tüm havuzlar
tatlı sudur.

Everland Q Çocuk Kulübü
Ela Quality Resort Hotel’in 01-17 yaş arası
bebekler, çocuklar ve gençler için tasarlamış
olduğu özel bir aktivite-eğlence kompleksidir.
Ebeveynlerin unutamayacakları bir tatili
çocuklarıyla paylaşabilmelerini amaçlayan
Everland Q Çocuk Kulübü, çocuklara tıpkı
yetişkinler gibi kendilerini özel hissetmelerini
sağlamaktadır.
Bu
özel
konuklarımız,
kendilerine özel tasarlanan “Everland Q
Çocuk Kulübü Çocuk Resepsiyonu’nda
karşılanır, kendilerine özel kayıt kartları ile
kayıt işlemleri bu noktadan yapılır.
Everland Q Çocuk Kulübü üyesi çocuklar, gün boyu süren etkinliklerde eğlenirken öğrenir, öğrenirken
eğlenirler. Ailelerine ihtiyaç duymadan yaşıtları ile birlikte olabilecekleri, yeni arkadaşlıklar
kurabilecekleri ve hayallerindeki oyun ortamını yaşayabilecekleri Everland Q Çocuk Kulübü’nde her
şey çocuklara göre tasarlanmıştır. Uzman eğitimli Everland Q Çocuk Kulübü personelinin gözetiminde
uygulanan faydalı etkinlikler ve çocuk sağlığı dikkate alınarak oluşturulmuş program, eğlence ile
eğitimi birleştiren bir yapıdadır.

Ebeveynler için çocuklarını güvenle teslim edebilmelerini sağlayan benzersiz sistemi; çocukların
ailelerinden bağımsız ama ailelerin kontrolü altında tatil yapabilme imkânı vermektedir. Aileler; her
şeyin çocuklar için düşünüldüğü Everland Q Çocuk Kulübü’nde, bilinçli bir program dâhilinde ve
uzmanlar eşliğinde geçirilecek zaman için çocuklarını gözleri arkada kalmadan bırakabilirler.
Elbette ki başarımızın sırrı detaylarımızda saklı ancak Everland Q Çocuk Kulübü’nün bölgenin
tartışmasız lider tek Çocuk Kulübü olmasının temel faktörlerini su şekilde özetleyebiliriz:

