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To určite nájdete v hoteli Ela Quality & Spa, v tureckom stredisku 
Belek. Situovaný je v pokojnej časti, vzdialenej len dva kilometre od 
centra, preto ho ocenia zvlášť rodiny s deťmi, ktoré prišli do Turecka za 
skutočným oddychom. Piesočnatá pláž ponúka pre drobcov kopu výziev. 
Ležadlá na pláži sú bez poplatku, rovnako ako slnečníky a osušky. 
Vstup do mora je mierny a pozvoľný, čo ocenia najmä mamy, ktoré na 
každú dovolenku nosia niekoľko párov detských sandálikov do vody.

Miesto, kam sa 
budete radi vracať!

BABY FRIENDLY 
Hotel sa pýši nálepkou baby friendly a ponúka 
detské kluby pre rozličné vekové kategórie. 
V Baby klube dajú pozor na deti od jedného do 
štyroch rokov, Mini klub je určený pre štvor- až 
osemročných,  no a v Junior klube sa zabavia 
školáci od osem do dvanásť rokov. V miniklube 
sú namontované kamery, ktoré snímajú dianie 
v jednotlivých miestnostiach, takže rodičia 
svoje ratolesti môžu sledovať (na základe pri-
deleného hesla) priamo na televíznej obrazov-
ke a nájdete v ňom aj detskú 
reštauráciu, v rámci ktorej sa 
podáva špeciálne detské menu. 
Pokiaľ je niektoré z detí na ne-
jaké jedlo (alebo čokoľvek iné) 
alergické, dostane špeciálny 
náramok, aby sa o neho animá-
tori mohli postarať. O program 
plný športových hier a zábavy 

Zľava  15%

do 30.4. 2015

sa postarajú hoteloví 
animátori, samozrej-
mosťou je aj detské 
menu, kino, či vod-
né bicykle. V are-
áli hotela nájdete 
ihriská, bazény aj 

aquapark s piatimi šmykľavkami, takže žiadne z detí sa určite 
nudiť nebude. 

AJ VY SI MÔŽETE UŽIŤ 
Dokonalú symbiózu komfortu, kvalitného servisu a príjemného 
harmonického prostredia. V hoteli Ela Quality & Spa nájdete 
útulné vilky, mezonetové dvojlôžkové izby, ale aj luxusné suity 
s jacuzzi. K dispozícii sú turecké kúpele, masáže, spa, sauna či 
salón krásy. Milovníci športu ocenia tenisové kurty, minigolf, 
vodné športy, ale aj ihrisko na plážový volejbal. Kulinárske 
zážitky si môžete vychutnať v niektorej z mnohých reštaurácií 
či barov, kde je o vás celý deň postarané. A ak máte chuť na 
shopping, do centra Beleku je to iba na skok .

Miesto, kam sa 


