La Vigie.
Huur in alle luxe en comfort.

Zorgeloos wonen
tussen zee en golf
“Bent u op zoek naar de perfecte assistentiewoning? Naar een warme thuis waar u in alle
comfort kunt wonen en verder aan helemaal
niets hoeft te denken? Meridia verhuurt de luxe
assistentiewoningen van La Vigie. Uitzonderlijke
services, in een adembenemend kader. La Vigie
biedt alles wat u zich wensen kunt en meer. Wij
zorgen voor u, en voor alles. Zodat u voluit kunt
genieten van het leven. Bij ons bent u elke dag
een beetje op vakantie.”

Welkom in
residentie
La Vigie.

MIDDENIN DE DUINEN
VAN KOKSIJDE,
EN TOCH OVERAL VLAKBIJ
La Vigie maakt genieten makkelijk.
Hier bent u omringd door de beste
zorgen en het grootste comfort. De
residentie is gelegen op een droomlocatie, in het hart van de duinen
van Koksijde, op een boogscheut
van het strand en van Golf Ter Hille.

Zorgeloos wonen
tussen zee en golf
“Bent u op zoek naar de perfecte assistentiewoning? Naar een warme thuis waar u in alle
comfort kunt wonen en verder aan helemaal
niets hoeft te denken? Meridia verhuurt de luxe
assistentiewoningen van La Vigie. Uitzonderlijke
services, in een adembenemend kader. La Vigie
biedt alles wat u zich wensen kunt en meer. Wij
zorgen voor u, en voor alles. Zodat u voluit kunt
genieten van het leven. Bij ons bent u elke dag
een beetje op vakantie.”

Met dertien natuurgebieden en
een uitgebreid wandelnetwerk is
Koksijde een paradijs voor wandelaars. De charmante kustgemeente
staat ook bekend om haar unieke
kustarchitectuur en uitstekende
horeca.

WELKOM IN
UW WELLCARE VILLA

EEN WARME THUIS, OP
MAAT VAN UW WENSEN

Villa La Vigie werd volledig omgebouwd tot Wellcare Villa: een oase
van rust, een heerlijke ontmoetingsplaats en een pareltje van modern
comfort.

Soms past een huis niet meer bij de
behoeften van de bewoners. Te veel
trappen, te veel kamers, een te grote
tuin … Dan bieden de assistentiewoningen van La Vigie de perfecte oplossing.

In het à la carte restaurant van het
Grand Café kunt u samen met
vrienden en familie in een klassevolle setting genieten van een heerlijke maaltijd. Of van een drankje op
het zonneterras.

Alle appartementen zijn uitgerust
met het grootst mogelijke comfort
én een ruim terras. Hier kunt u volop
genieten van het leven. En later, als
het nodig is, kunt u rekenen op de
beste zorgen in uw vertrouwde omgeving. Met een zorg- en dienstenpakket afgestemd op uw wensen.

“U heeft interesse?
Kom ons bezoeken.”

LUXURY SENIOR LIVING
 Uiterst comfortabele
assistentie-appartementen
 Ruime privé-terrassen
 Wellcare Villa met luxe 		
lounges en zonneterras
 Eigen restaurant
 Attente en persoonlijke
begeleiding
 Dienstenpakket op maat
 Noodoproepsysteem

Bel 058 511 999 voor meer info
of surf naar www.meridia.be

Interesse?
Wij nodigen u graag uit voor een vrijblijvend bezoek.

CONTACTEER ONS VIA ONZE WEBSITE
WWW.MERIDIA.BE, OF BEL ONS OP 058 511 999

