Hotel met zorg

Vitassist Zorghotel biedt alle luxe van
een hotel, met de zorg die u nodig
heeft. 24 uur per dag, dat geeft een
prettig gevoel!

Comfortabel herstellen
en verblijven
Welkom bij Vitassist!
Vitassist Zorghotel combineert de luxe van een hotel met
de beste professionele zorg. Vitassist zorgt daarnaast
voor warmte, sfeer en Brabantse gastvrijheid op een plek
waar u in alle rust gast kunt zijn.
Onze professionele zorg is 24 uur per dag aanwezig en
stemmen wij altijd op uw specifieke wensen af.
Of u nu comfortabel wilt herstellen van een medische ingreep, het prettig vindt op te knappen in een viersterren
omgeving of u veilig voelt bij het idee dat uw partner of
familie altijd welkom is en bij ons kan logeren.
Ook voor een onbezorgde vakantie met zorg op maat
bent u bij ons aan het juiste adres. Wilt u als mantelzorger
‘ontzorgd’ worden, maar wel samen weg? De mogelijkheden van ons viersterren hotel met zorg zijn eindeloos.
Onze kamers zijn luxe, comfortabel en zorggeschikt ingericht met een hoog-laagbed, aangepaste badkamerfaciliteiten, een goede stoel, een alarmeringssysteem, telefoon
en televisie.

In het restaurant kunt u heerlijk eten en tevens ook uw familie en vrienden ontvangen voor een drankje en/ of een
hapje. Uiteraard houden we rekening met uw dieetwensen.
Via Zorgboog in Balans kunt u terecht voor professioneel
advies op het gebied van ergotherapie, diëtetiek, fysiotherapie, logopedie en psychotherapie. Mits hier een verwijzing vanuit de specialist voor is.
Wellness & Beauty
Vitae Wellnessresort Helmond is een natuurlijk rustpunt
in de dagelijkse hectiek. Met een dagentreekaart kunt u
gebruik maken van de warme baden en sauna’s. Verder
kunt u ook massages en beautybehandelingen boeken.
Wat kan Vitassist u bieden?
- Herstel met professionele zorg
- Vakantieverblijf met zorg
- Ontzorgen van de mantelzorger
- Tijdelijk verblijf wanneer het thuis even niet meer kan
- Kortom, eigenlijk alles op het gebied van professionele
zorg en verblijf!
Samenvatting
• Luxe hotelkamers ingericht op en met professionele zorg
• Parkeergarage
• Restaurant & lounge
• Terras
• Fitnessruimte
• Wellnessresort met manicure/pedicure
• Kappersmogelijkheden
• Bowling
• Leesruimte

free

WiFi

Neemt u voor meer informatie gerust contact op met ons.
Het team van Vitassist staat u graag te woord.
Of kom eens langs voor een vrijblijvende rondleiding en
ervaar zelf de ambiance en de faciliteiten van Vitassist
Zorghotel.
Indicatie en tarieven
Afhankelijk van de polis van uw zorgverzekeraar worden
de kosten voor het verblijf in ons zorghotel (gedeeltelijk)
vergoed. U kunt dit in uw polisvoorwaarden terugvinden
onder de rubriek herstellingsoord/zorghotel.
Kijk op www.vitassist.nl voor onze tarieven of neem telefonisch contact op via (0492) 34 81 81.
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