TIJDELIJKE ACTIE
Vanaf
43 euro/dag

Geef de herfst
nog meer kleur!
Er even tussenuit bij Triamant
Triamant Haspengouw, Halingenstraat 76, 3806 Sint-Truiden

www.triamantgroup.com

Zeg JA tegen mooie momenten samen,
in Triamant natuurlijk!
Wil je er even tussenuit, onder de mensen zijn? Heb je nood aan rust en wil je
omringd worden met de beste zorg op maat?

Inbegrepen in de dagprijs tijdens deze actie*:
24/7 permanentie door het Triamantzorgteam

Boek je verblijf tussen
1 november 2018 en
28 februari 2019

Alle noodoproepen en thuisverpleging

Woon-, zorg- en leefspecialist Triamant biedt een uniek concept waar jong en oud samen
leven. Een buurt met een kloppend hart waar je midden in het leven staat en geniet van alle
comfort, service en ruimte.

Luxueus afgewerkte en bemeubelde
flat, voldoet aan de hoogste
toegankelijkheidsnormen

Weer of geen weer, er is altijd wat te doen in onze bruisende buurt!

Maandag t/m vrijdag een 3-gangen
lunchmenu in de brasserie (excl. drank)

en Triamant trakteert jou en 3 vrienden
en/of familieleden op een 3-gangen
lunchmenu in onze gezellige brasserie!

Alle nutsvoorzieningen en aansluiting
telefoon, kabel-tv en wifi

Vanaf 43 euro per dag biedt Triamant Haspengouw je een all-informule waarmee
je deze herfst- en wintermaanden kunt overbruggen in onze prachtige buurt!

Een breed gamma aan activiteiten,
beweeglessen en workshops
Heb je nood aan meer zorg? Vraag naar
onze andere formules!

Triamant Haspengouw, Halingenstraat 76, 3806 Sint-Truiden

Interesse?
Neem vrijblijvend contact op met
011-886 885 of stuur een e-mail naar
haspengouw@triamant.be

*

Minimaal verblijf 1 maand,
maximaal verblijf 3 maanden

www.triamantgroup.com

Ontdek de gezelligheid in Hotel-Brasserie l’O de Vie
Dé plek voor wie houdt van lekkere, betaalbare en verse gerechten gebaseerd op
de klassieke Franse Keuken. Een brasserie vol van smaak, gezelligheid en goesting.
Geniet in een ongedwongen en gezellige sfeer van één van de
seizoensgebonden suggesties, een dagmenu, onze tearoomservice of de
wekelijkse koffie- en taartnamiddag.

Openingstijden tijdens de wintermaanden
Maandag
11.30 – 14.00 uur
Dinsdag
11.30 – 18.00 uur
Woensdag t.e.m. zondag 11.30 – 21.00 uur

www.triamantgroup.com

