Antwe rp e n Linke r oeve r
SENIORENCAMPUS MET WOONZORGCENTRUM, ZORGFL ATS, HERSTELVERBLIJF, EN ASSISTENTIEWONINGEN

Regatta

Regatta
regatta@armonea.be
www.armonea.be/regatta
GPS: Blancefloerlaan 303
2050 Linkeroever

Met de opening van Regatta, in november 2016, kent Linkeroever een moderne,
gezellige woonzorgcampus voor senioren. Gelegen in een gloednieuwe wijk op
wandelafstand van het Galgenweelpark, wonen we op de ideale plek om te genieten
van de warme, hartelijke diensten. We liggen vlakbij allemaal winkeltjes, en zijn zeer
makkelijk bereikbaar met openbaar- en persoonlijk vervoer.
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Onze seniorencampus
is een levendige en
sfeervolle site waar alle
generaties door en met
elkaar wonen.”

Onze troeven
• Sfeervolle wooncampus met
verschillende woonvormen
• Gelegen in een gloednieuwe woonwijk
• Generaties wonen door en met elkaar
• Ruime tuin met aangepaste moestuin
• Meer dan 35 jaar ervaring
• Op wandelafstand van het park aan het
Galgenweel
• Vlakbij het ZNA Medisch Centrum

Over Regatta

Praktisch

Bij ons vertoeft u in een gloednieuwe
woonwijk waar intergenerationeel
contact en genieten centraal staan.
Onze accommodatie is tot in de puntjes
verzorgd. Wij zorgen er steeds voor dat
u de diensten en zorg krijgt die best bij
u passen. Daarom kan u bij ons rekenen
op verschillende moderne woonvormen
zoals: woonzorgcentrum, ruime zorgflats,
herstelverblijven en comfortabele
assistentiewoningen. Vanaf november 2016
vormen we samen met een tweehonderdtal
bewoners een levendige gemeenschap.

Faciliteiten
Café
Beveiliging
Fitness
Oproepsysteem
Restaurant
Toegankelijk voor
Rrolstoelgebruikers
Wifi hotspot
Salon
Moestuin
Speelzone voor
Kleinkinderen
Petanque
Tuinkamers
Ondergrondse parking
Fietsenstalling

Thuis voelen
Binnen kan u in de vele knusse zithoeken
en leefruimtes rustig lezen of gezellig
keuvelen. Familie en vrienden kunnen
uitgenodigd worden om mee te genieten
van de smaakvolle, huisbereide maaltijden
klaargemaakt voor u door onze chef.
Kortom, wij bieden u een plek met het
modernste comfort en een aangenaam,
huiselijk woonkader.

Zorgaanbod
Kinesitherapie
Apotheker
Verpleging
Verzorging
Dokter aan huis
Vlakbij ZNA
Medisch Centrum

Genieten elke dag
Er zijn veel leuke dingen te doen bij ons.
Uw groene vingers uitleven in de aangepaste
moestuin? Uw favoriete aperitief drinken
op de zonneterrassen in onze ruime tuin?
Meedoen aan een wedstrijd petanque op
onze eigen velden? Alles is mogelijk, aan u
de keuze! Tevens liggen we op wandelafstand
van een prachtig park aan het Galgenweel.

Type verblijf
Permanent wonen
Herstelverblijf

Contact houden
Wij zijn zeer goed bereikbaar omdat we
dichtbij enkele grote invalswegen liggen.
De tram stopt zelfs vlak voor onze deur!
Familie en vrienden kunnen met de auto én
met de fiets terecht op de parking. Onze
gezellige bar is open voor iedereen van de
woonwijk, en dus de perfecte plek om ook
nieuwe vrienden te maken.
Uitstekende zorg
Afhankelijk van uw persoonlijke noden
en behoeften kunnen wij u aangepaste
zorg- en dienstverlening bieden. Zelfs
voor consultaties hoeft u nooit ver te gaan
want het ZNA Medisch Centrum is vlakbij
onze voordeur! Bij ons kan u rekenen op
meer dan 35 jaar ervaring in de zorg voor
senioren, en goed-opgeleide Armoneamedewerkers die u dag en nacht bijstaan.

> Meer informatie? www.armonea.be/regatta

Omgeving
Groene omgeving
Openbaar vervoer nabij
Eigen parking

Dienstverlening
Animatie
Boodschappendienst
Kapper
Apotheker en bakker
aan huis
Klusjesdienst
Manicure
Pedicure
Poetsdienst
Was-en strijkdienst
Conciërge
Misdienst
Nachtwacht
Type woningen
Eenpersoonskamer
Zorgflat
Koppelkamer
Tweepersoonskamer
Assistentiewoning
Bereikbaarheid
De seniorencampus
ligt in de Regatta-wijk
op Linkeroever, op
wandelafstand van het
Galgenweelpark. De
campus is gemakkelijk
bereikbaar met het
openbaar vervoer en ligt
in de directe nabijheid
van enkele grote
invalswegen.

