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Zorgeloos genieten
Hotel l’O de Vie heeft toegankelijkheidslabel A+. Alle
ruimtes zijn aangepast en vlot toegankelijk voor
mensen met een beperkte mobiliteit. Wij zorgen voor
rust en ruimte, warmte en gezelligheid, ontspanning en
comfort.
Ons hotel biedt ruimte aan acht moderne, stijlvolle
kasteelkamers, die elk voorzien zijn van luxe en
hedendaags comfort: A+ label, flatscreen, telefoon,
draadloos internet, bureau, eiken parketvloer, badkamer
met open douche.
Slapen doe je in een exclusief, elektrisch verstelbaar
Völker-bed, uitgerust met een hoog kwalitatieve matras
voor meer slaapcomfort.

Professionele handen helpen je om onbeperkt te
genieten. Voor planbare zorg organiseren wij voor jou de
inschakeling van lokale thuisverpleegkundigen.
Voor spoedeisende zorg kan je de klok rond vertrouwen
op het naburige Triamant zorgteam. Vanuit je kamer roep
je met één druk op de knop hulp in. Overdag, ’s nachts en
in het weekend; er is snel iemand bij je.
Indien je onverwacht ziek wordt tijdens je verblijf, kan het
zorgteam een dokter laten langskomen. De nodige medicatie kan desgewenst door Triamant besteld en afgeleverd worden op je hotelkamer.
Op aanvraag en mits een schappelijke toeslag kunnen
wij ook hulpmiddelen ter beschikking stellen zoals een
rolstoel, rollator, optrekbeugel of alternerende matras.

Op vakantie
met een zorgvraag?
Dat kan!

***Zorghotel l’O de Vie
is gelegen in hartje Haspengouw, vlakbij
Sint-Truiden. In een prachtige omgeving van uitgestrekte weilanden en boomgaarden.
Het uitzicht op de monumentale bomen in het
kasteelpark, de wandel- en fietsfaciliteiten in
de omgeving en het gratis toegankelijke
binnenzwembad op wandelafstand in het
woon- en leefproject Triamant zijn een
grote plus.

Halingenstraat 76, 3806 Velm
Tel +32(0)11 58 67 51
hotel@lodevie.be
www.lodevie.be
Volg ons ook op Facebook!

In onze brasserie geniet je van
heerlijke maaltijden met dagverse
ingrediënten van hoge kwaliteit.
In de namiddag is er tearoomservice.

Meer gedetailleerde info en de mogelijkheid
tot boeking vind je op onze website
of bel/mail ons gerust met al je vragen.

Heerlijk en
ongedwongen
genieten in
het mooie Velm

V.U.Heidi Werckx, l’O de Vie, Halingenstraat 76, 3806 VELM

Wij helpen je graag verder!

