Op vakantie
met of zonder
zorgvraag?
TIJDELIJKE ACTIE

Geniet van de
zomeractie bij
Triamant!

Vanaf
43 euro/dag
Geldig t/m 30 september 2018

www.triamantgroup.com/zomeractie

Prachtige locaties op unieke plekken
Triamant Haspengouw
Velm (Sint-Truiden)

Triamant Aunove
Sint-Maria-Oudenhove (Zottegem)

Midden in de
Haspengouwse natuur

Aan de voet van de Vlaamse
Ardennen en het Kloosterbos

Kasteeldomein in
glooiende fruitstreek

In het centrum van Sint-MariaOudenhove

Aquafun in
binnenzwembad

Ideaal voor natuurliefhebbers
en actievere recreanten

Vanaf
43 euro/dag

Vanaf
48 euro/dag

Interesse?

Interesse?

Bel 011 886 885 of mail naar
haspengouw@triamant.be

Bel 09 311 10 00 of mail naar
aunove@triamant.be

Triamant Geluwe

Triamant Ronse

Geluwe

Ronse

Op wandelafstand van de
dorpskern van Geluwe

Op steenworpafstand van
de levendige stadskern

Groene oase van rust en
comfort

In het hart van de Vlaamse
Ardennen

Gelegen aan de poort van
de Westhoek

Vlakbij de unieke SintHermescrypte

Vanaf
48 euro/dag

Vanaf
44 euro/dag

Interesse?

Interesse?

Bel 056 455 444 of mail naar
geluwe@triamant.be

Bel 055 611 000 of mail naar
ronse@triamant.be

www.triamantgroup.com/zomeractie

Vanaf
43 euro/dag*

Geniet van de zomer
in één van onze Triamant-buurten
Inbegrepen in de dagprijs tijdens deze actie:
24/7 permanentie door het Triamant-zorgteam
Alle noodoproepen en thuisverpleging

Maandag t/m vrijdag een 3-gangen lunchmenu in de brasserie (excl. drank)
Luxueus afgewerkte en bemeubelde flat, voldoet aan de hoogste
toegankelijkheidsnormen
Alle nutsvoorzieningen en aansluiting telefoon, kabel-tv en wifi
Een breed gamma aan activiteiten zoals optredens, beweeglessen en workshops.

Interesse? Neem vrijblijvend contact op met de buurt van jouw keuze, zie binnenzijde
folder of bekijk onze website www.triamantgroup.com/zomeractie
* Minimaal verblijf 1 week
Actie geldig van 1 juli t/m 30 september 2018

De bruisende buurt van de toekomst
Als woon-, zorg- en leefspecialist bouwt Triamant aan de levendige buurten van de toekomst.
Unieke plekken waar je jouw eigen leven kunt blijven leiden, in elke levensfase. Zo gezond,
vitaal en zelfstandig mogelijk, met hulp binnen handbereik. Jong en oud leven hier door en met
elkaar. Onze leef-, woon- en zorgcoaches helpen mensen om elke dag het beste uit zichzelf
én anderen te halen. Hun team van gezondheidsen zorgprofessionals is bovendien de klok rond

INTERESSE?

beschikbaar, ook in het weekend.

Neem contact
met ons op!

www.triamantgroup.com

