
Zorghotel Wellington is een woonzorgproject van Solidariteit voor het Gezin. 
Comfortabel en veilig wonen in een aangename omgeving zijn er gekoppeld 
aan een uitgebreide zorg- en dienstverlening met veel aandacht voor stimule-
ring van lichaam en geest van de bewoners. 

  81 individuele kamers 
  4 ruime lounges per verdieping
  All-in hotelbeleving
  hoogwaardige afwerking
  wellness en andullatietherapie
  maaltijdkeuze met bediening aan tafel

Zorgkamer
Elke bewoner beschikt over een ruime een- 

persoonskamer en een aparte badkamer met  
een verhoogd toilet, lavabo en een inloopdouche.  

Alle kamers geven uit op een ruim buitenterras.

ZORG & 
WELZIJN

Zorghotel
WELLINGTON



Dagprijs
De dagprijs in het zorghotel bedraagt 
voor een individuele kamer tussen de 
€ 72,56 en € 84,13. De dagprijs is af-
hankelijk van de grootte van de kamer 
en zicht op de wellingtonrenbaan.

Inbegrepen in de dagprijs:
• gebruik van volledig gemeubelde kamer  

(inclusief flatscreen, koelkast en kluis)
• energie- en onderhoudskosten van kamer en gemeen-

schappelijke delen
• draadloos internet-, telefoon- en TV aansluiting (digitaal)
• maaltijdservice (keuze uit diverse dagschotels en basisdrank)
• wassen persoonlijke kledij exclusief droogkuis
• incontinentiemateriaal
• verzekering brand en aansprakelijkheid tegen derden
• bed- en badlinnen

Solidariteit voor het Gezin introduceerde als eerste het begrip 
 ‘zorghotel’ in de ouderenzorg. Niettegenstaande de bewoners in het zorghotel 
soms zwaar zorgbehoevend zijn, kunnen zij er het hotelgevoel ervaren dankzij  
  een eigentijdse en ergonomische infrastructuur waarin het welzijn en het comfort 
van elke bewoner alle aandacht krijgt.

De inzet van een goed opgeleid multidisciplinair team, een maximaal activiteiten-
aanbod met inbegrip van hydrotherapie en het continu stimuleren van de zelf- 
redzaamheid waarborgen een goede levenskwaliteit. 

Meer info?
 Manager Birgitte Seru 

 www.solidariteit.be     059 24 25 00     wzcwellingtonoostende@svhg.be

gezins- en bejaardenzorg | thuisverpleging | kinderzorg | woonzorg | huishoudhulp | vrijwilligerswerk

Meer informatie over de dienstverlening van Solidariteit voor het Gezin:  
wzcwellingtonoostende@svhg.be | www.solidariteit.be | /solidariteitvhgezin | 078 05 51 00


