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Op de terreinen van een toonaangevende sierplantenkwekerij van weleer bevindt
zich de residentie Senior Hotel Flandria. 108 flats werden modern ingericht om
aan de wensen van de bewoners te voldoen. Op slechts een steenworp afstand van
de oude stadswallen van Brugge kunt u rekenen op de beste zorg en geniet u van
een uitgebreide service. Van een wassalon en een fitnessruimte tot een kapsalon,
taxidienst en thuisverpleging: keuze troef!

Over Senior Hotel Flandria
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“

Waarom ik hier kwam
wonen? Ik kan het
appartement inrichten
zoals ik het wil. Zo voel
ik me steeds thuis.
Ik kan genieten van
een dienstverlening,
waarbij alles voor mij
persoonlijk op maat
gemaakt wordt.”

Onze troeven
• Verzorging en verpleging op maat
gemaakt, 24 uur op 24.
• Op een boogscheut van het pittoreske
Brugge
• Hotelservice met uitgebreide zorg- en
dienstverlening
• Vlotte verplaatsingsmogelijkheden
• Ruime privé-parking
• Sfeervol restaurant met persoonlijke
bediening

Senior Hotel Flandria is een oase van rust
in het bruisende centrum van Brugge. Een
wandeling maken in het Minnewaterpark,
een afspraak bij de tandarts of verse
specialiteiten halen bij de lokale vishandel?
Geen probleem! In een straal van
300 meter vindt u te midden van een
groene omgeving heel wat handels- en
dienstenactiviteiten. Niet alleen de locatie
is een luxe; ook de volledig uitgeruste
appartementen voldoen aan ieders
verwachtingen. Bovendien kunt u zorgeloos
gebruik maken van de vele faciliteiten en de
uitgebreide dienst- en zorgverlening. Met
andere woorden: u geniet van elke dag zoals
u het wilt.
Uw eigen flat
Houdt u van het leven in de stad? Dan kunt
u kiezen voor een luxueus, zelf ingericht
appartement aan de straatkant. Elke
flat bestaat uit een gezellige living, een
minikeuken, een afzonderlijke slaapkamer
en een moderne badkamer met (zit)douche,
wastafel en toilet. Dit alles in combinatie
met aangepaste ondersteuning voor
senioren, zoals een noodoproepsysteem.
Met zorgpermanentie – 24 uur per dag en
7 dagen per week – kunt u op beide oren
slapen, in uw eigen knusse stek.
Veilig thuiskomen
Onze stijlvolle service-residentie
koppelt sfeer aan comfort. Door de
vriendschappelijke atmosfeer en het
uitgebreide service- en dienstenpakket is
Senior Hotel Flandria een plek waar u zich
thuis voelt en u zichzelf kunt zijn. Voor
uw veiligheid staat ons gespecialiseerde
zorgteam dag en nacht voor u klaar.
Service op maat
Senior Hotel Flandria is uitgerust met tal
van aangepaste voorzieningen. Bovendien
houden we rekening met uw persoonlijke
behoeften en wensen. Genieten van een
heerlijke maaltijd of een gezellige babbel?
Daarvoor kunt u terecht in ons sfeervolle
restaurant. Bezoek ontvangen kan in de
diverse zithoeken, op ons riante en zonrijke
terras of in de gezellige bar.

> Meer informatie? www.armonea.be/senior-hotel-flandria

Praktisch
Faciliteiten
Bar
Oproepsysteem
Restaurant
Terras
Toegankelijk voor
rolstoelgebruikers
Tuin
Wifi hotspot
Beveiliging
Fitness
Conciërge
Zorgaanbod
Kinesitherapie
Verpleging
Verzorging
Parkinson
Semi-valide
Valide
Omgeving
Parking
Openbaar vervoer nabij
Winkels op
wandelafstand
Groene omgeving
Centrum nabij
Type verblijf
Permanent wonen
Dienstverlening
Animatie
Kapper
Klusjesdienst
Manicure
Pedicure
Type woningen
Eenpersoonsappartementen
Tweepersoonsappartement met één
slaapkamer
Tweepersoonsappartement met twee
slaapkamers
Bereikbaarheid
Het station van Brugge
in de nabije omgeving
AZ St. Lucas en AZ St.
Jan ziekenhuis dichtbij
Vlotte verplaatsing door
de bushalte voor de site

