JOUW vakantie, OnZe ZORG

Hooidonk
Nivezé
Ter Duinen

jouW vakaNTie, oNZe Zorg
wil je er even tussenuit? Je zinnen verzetten? dan is het tijd om je te laten
omringen door de goede zorgen van de rolstoeltoegankelijke Cm-Zorgverblijven.
in hooidonk, nivezé en ter duinen combineer je een echt vakantiegevoel met een
voortreffelijke service. eventuele medische zorg op maat is altijd bespreekbaar.
Kom genieten van een verkwikkende vakantie in het groen. alleen, in vriendengroep, of gezellig met zijn tweeën.
Jouw vakantie is onze zorg.

eeN WarM verblijf

geNieTeN vaN groeN

wandelen in het park, biljarten in de
bar, koffie drinken met vrienden of een
praatje maken met het personeel: in
hooidonk, nivezé en ter duinen ben je
nooit alleen. mensen kiezen dan ook
bewust voor de warme, sociale sfeer van
de Cm-Zorgverblijven.

hooidonk ligt tussen de Kempense bossen
en beschikt over een grote beeldentuin.
nivezé is omgeven door ardens woud
en een gigantisch wandelpark op een
boogscheut van de hoge venen. CmZorgverblijf ter duinen ligt middenin een
schilderachtig polderlandschap vlakbij
strand en zee. echt ontspannen doe je in
de natuur.

100% ToegaNkelijke
ZorgoMgeviNg
de 3 Cm-Zorgverblijven zijn volledig
rolstoeltoegankelijk en helemaal
aangepast aan jouw noden om je één
of meerdere weekjes vakantieplezier in
volledig pension te bezorgen. Logeren doe
je in een één- of tweepersoonskamer met
eigen badkamer, noodoproepsysteem en
televisie.

oNZe professioNele Zorg

jouW CM-voorDeel

indien nodig kan je tijdens je vakantie
je zorgen in handen van ons deskundig
zorgteam leggen. op aanvraag
staan onze artsen, zorgkundigen,
verpleegkundigen, kinesitherapeuten,
diëtisten en vrijwilligers de klok rond
klaar. ook bij de kapper en pedicure
ontvangen we je met open armen.
onze chef-koks bereiden je elke dag
gevarieerde, gezonde en lekkere
maaltijden. wie geniet van de
omgeving en het gezelschap, voelt zich
sneller thuis.
Jouw vakantie, onze zorg.

Cm-leden verblijven tijdens een
individuele vakantie aan een
voordeliger tarief.
volg ook onze promotietarieven en
lastminute aanbiedingen op
www.cm-zorgverblijven.be.
Geniet van de zorgen en de aandacht.
Laat jezelf eens goed verwennen.

WaT ZijN CM-ZorgverblijveN?
de Cm-Zorgverblijven zijn 3 volledig aangepaste centra, waar jouw verblijf onze
grootste zorg is. Je kan er herstellen van een ziekte of medische ingreep, of
genieten van een vakantie of een kortverblijf. Kom ontspannen in de Kempen,
herbronnen in de ardennen of stralen aan zee. bij ons zijn jouw zorgen in warme
handen.

blijveN reiZeN … MeT ZiekeNZorg eN alTeo
onder het motto ‘blijven reizen’ organiseren Cm-Ziekenzorg en mC-altéo het
hele jaar door groepsvakanties in de Cm-Zorgverblijven. deze vakanties zijn
volledig op maat voor mensen met een chronische ziekte of een handicap.
deskundige vrijwilligers staan in voor de begeleiding, het animatieaanbod en de
zorg. details op www.ziekenzorg.be of www.alteo.be.

spa, herbronnen in de ardennen
CM-Zorgverblijf Nivezé
route du tonnelet 76, 4900 spa
tel.: 087 79 00 00
e-mail: info@niveze.be
www.niveze.be

Zandhoven, ontspannen in de Kempen
CM-Zorgverblijf Hooidonk
Langestraat 170, 2240 Zandhoven
tel.: 03 320 28 11
e-mail: info@hooidonk.be
www.hooidonk.be

CoNTaCT
bel, mail of schrijf ons met je vragen of reserveer meteen je verblijf zonder zorgen.
bekijk de beschikbaarheid en bereken de prijs op www.cm-zorgverblijven.be.
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CM-Zorgverblijf Ter Duinen
Louisweg 46, 8620 nieuwpoort
tel.: 058 22 33 11
e-mail: ter.duinen@cm.be
www.ter-duinen.be

verantwoordelijk uitgever: alain Florquin, haachtsesteenweg 579, 1031 schaarbeek.

nieuwpoort, straLen aan Zee

