
S E R V I C E-R E S I D E N T I E

Parc d’Italie

E l s e n e  ( B r u s s e l )

In een gegoede wijk, met de jaren beter bewaard, geliefd en verfraaid, onderscheidt 
residentie Parc d’Italie zich door zijn elegantie. In de 125 ruime appartementen 
geniet u van traditionele hoteldiensten (receptie, restaurant, schoonmaak, 
technische dienst) alsook van een waaier aan diensten à la carte. U geniet er in alle 
rust van het leven. Dag en nacht waken wij met aandacht, professionalisme en in alle 
discretie over uw welzijn. 

Parc d’Italie 
Chaussée de Boitsfort 15
1050 Elsene
tel. 02 672 07 60
parcditalie@armonea.be
www.armonea.be



“

Praktische info

Faciliteiten
Oproepsysteem
Restaurant
Bar
Terras
Draadloos internet (Wifi)

Zorgaanbod
Apotheek
Kinesitherapie
Verpleging
Verzorging

Omgeving
Stadscentrum
Groene omgeving

Type verblijf
Permanent wonen

Dienstverlening
Animatie
Kapsalon
Manicure/Pedicure
Misdienst
Onderhoudsdienst
Technische dienst
Verhuisdienst
Administratieve 
ondersteuning

Type woningen
Studio
Appartement met 1, 2 of 
3 slaapkamers

Bereikbaarheid 
Nabijheid trein, bus 
en tram (halte station 
Boondaal) 
Ter Kamerenbos goed 
bereikbaar
Grote supermarkten 
en lokale handel in de 
nabijheid (Boondaal en 
Keym)

Over Parc d’Italie
Residentie Parc d’Italie is de uitgelezen 
plek om in alle rust en onafhankelijkheid 
te genieten. U neemt deel aan de diverse 
activiteiten, als u dat wenst, of maakt 
gebruik van de hoogstaande hoteldiensten. 
U geniet vrijblijvend van ons restaurant, van 
de bar, de salons, de bridgezaal, de biljart, 
de bibliotheek of van de ingerichte tuin. De 
residentie is omgeven door groen en bevindt 
zich vlakbij de Franklin Rooseveltlaan 
en de Square du Vieux Tilleul met zijn 
verschillende handelszaken. 

Onze appartementen
De appartementen zijn elegant en ruim. U 
kunt kiezen: een studio of een appartement 
met 1, 2 of 3 slaapkamers. Ze hebben 
elk een mooie living, een keuken, een 
badkamer met bad en/of douche, 1 of 2 
toiletten, maar ook een ruim terras en 
kelder, met privé-parkeergelegenheid. Elk 
appartement is bovendien uitgerust met 
een oproepsysteem dat direct verbonden 
is met het onthaal: dag en nacht kunt u 
een beroep doen op deskundige hulp. Uw 
bed wordt elke dag voor u opgemaakt, uw 
appartement krijgt een keer per week een 
grote schoonmaakbeurt. 

Een verzorgde keuken
Onze chef-kok en zijn team hebben een 
reputatie hoog te houden. Zij bereiden 
elke dag verzorgde, smaakvolle en lichte 
maaltijden voor u. Ze variëren naargelang 
het seizoen en houden rekening met een 
eventueel dieet. De maaltijden worden 
geserveerd in het restaurant of in uw 
appartement,  zoals u zelf verkiest. En 
uiteraard zijn uw gasten altijd welkom bij ons. 

Activiteiten
Bridge, cinema, conferenties, concerten, 
excursies, gymnastiek, tentoonstellingen… 
Aan activiteiten is er geen gebrek. U treft 
er regelmatig residenten met dezelfde 
levensstijl. Literatuurliefhebbers komen vaak 
samen in de bibliotheek, en in de salons is 
er altijd wel een spelletje bridge of scrabble 
bezig. Of worden er spontaan wedstrijdjes 
petanque of biljart georganiseerd.

> Meer informatie? www.armonea.be/parcditalie

Onze troeven
• Appartementen met veel licht tussen 

50 en 141 m², te huur of te koop 
• 40 jaar ervaring
• Hoogstaande hoteldiensten ; andere 

diensten à la carte beschikbaar
• Verzorgde keuken, geserveerd in het 

restaurant of uw eetkamer
• Gevarieerd activiteitenprogramma
• Ideale ligging in een groene oase met 

handelszaken vlakbij
• Mogelijkheid om een parkeerplaats te 

huren in het gebouw
• Drie hotelkamers beschikbaar voor uw 

gasten

Wij willen hier 
niet meer weg! Het 
fraaie gebouw, de 
dienstverlening, maar 
vooral het personeel…. 
Dat is altijd erg 
zorgzaam en zo 
ontstaat er een hechte 
band.”
Mr . en Mevr B.
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