Mantelzorg Weekend Arrangement
Uw zorgeloos weekendje weg bij hotel Merlinde in Breda betreft een verblijf op
basis van twee personen inclusief ontbijt en zorg. Zo wordt ook de mantelzorger
ontzien van zijn/haar zorgtaken en kunt u samen ontspannen en genieten. Bij
het weekend arrangement wordt u op vrijdagochtend verwacht om in te checken
bij de hotelreceptie. Tijdens de check-in procedure zal een zorgmedewerker
samen met u uw persoonlijke zorgplan opstellen. Op maandagochtend checkt u
na het ontbijt weer uit.
De kamers zijn standaard voorzien van hoog/laag bed, toiletbeugels en
douchestoel. Eventueel overige benodigde hulpmiddelen kunnen voor u verzorgd
worden, zodat deze bij aankomst geïnstalleerd zijn op de kamer.
Let u erop dat sommige artikelen uitsluitend tegen betaling van een huurtarief
verstrekt worden.
Het ontbijtbuffet wordt geserveerd in het restaurant, op weekenddagen tussen
8.00 - 10.30 uur en op maandag tussen 7.00 - 10.00uur.
Arrangementsprijzen
o.b.v. 2 personen
2 persoonskamer

€ 305,-

2 persoons Deluxe Kamer

€ 325,-

Genoemde prijzen zijn op basis van logies en ontbijt
Per reservering rekenen wij € 25,- reserveringskosten
Kortingen en/of acties zijn niet toepasbaar op de arrangementsprijzen
Non-Alcoholisch drankenarrangement optioneel bij te boeken voor €9,75
per persoon

Voorwaarden
Om gebruik te kunnen maken van het Mantelzorg Weekend Arrangement
dient er een volledig ingevuld reserveringsformulier opgestuurd te worden.
Deze kunt u downloaden van de webpagina en insturen via de post
(antwoordnummer 10206 4800 VB, Breda) of per mail. Een reservering
kan pas definitief gemaakt worden nadat er geverifieerd is of het zorgteam
de juiste zorg kan bieden. De zorgaanvraag zal telefonisch met u
doorgenomen worden door het Cliënten Service Bureau, van Stichting
Elisabeth. Bij een positieve beoordeling ontvangt u van Hotel Merlinde een
officiële bevestiging van de reservering.
Check-in dient plaats te vinden op vrijdagochtend tussen
10.00 - 12.00uur; Check-out op maandagochtend voor 11.00uur.
Voor iedere reservering gelden onze standaard verblijfs-, leverings-en
annuleringsvoorwaarden, deze kunt u op de website nalezen.
Helaas komen de arrangementen in de huidige samenstelling niet in
aanmerking voor een vergoeding van de zorgverzekeraar

