Alles is gezellig en onderhoudsvriendelijk
opgevat zodat iedereen zich vlug thuis voelt
en er aangename vakantiedagen kan
doorbrengen.

Dit vakantiehuis is gelegen op amper 5
minuten wandelen van de Noordzee en op 10
minuten

van

het

winkelcentrum

van

Koksijde-Bad.
Hier, in dit prachtige stukje duinen, werd
alles

voorzien

om

het

iedereen,

ook

rolstoelgebruikers, zo gemakkelijk mogelijk
te maken:


Toegang via de Koninklijke Baan;



Geasfalteerde wegen doorheen het
omheind domein;


Alle woonvertrekken zijn op het
gelijkvloers

rondom

een

groot

zonneterras;


De tuin met zandbak aan het
zonneterras

kan

indien

Aanpassingen zijn er voorzien waar nodig.

De grote badkamer is uitgerust met een hoog-

Zes kamers op het gelijkvloers zijn voorzien

laagbad, een inloopdouche met douchebrits of een

van 2 hoge eenpersoonsbedden, telkens

doucherolstoel en met een stortbad met een

met onrusthekkens indien gewenst en een

douchezit. Er zijn rolstoeltoegankelijke WC’s met

urinebestendige matras. Er zijn ook 2

verzorgingstafels.

elektrische hoog-laag bedden.
In elke kamer is de wastafel zo geplaatst
dat een rolstoelgebruiker zichzelf kan
verfrissen.
Twee dekens en een hoofdkussen zijn
beschikbaar per bewoner, samen met
een ruime kleerkast.

gewenst afgesloten worden;


Parkingplein
huis,

dichtbij

binnen

de

het
grote

omheining.
In de villa zijn er 21 bedden
waarvan

er

14

op

gelijkvloers gelegen zijn.

het

Ruime keuken met elektrisch fornuis met oven,
koelkast, diepvriezer en vaatmachine. Alle eeten kookgerief zijn ter beschikking.

Het vakantiehuis wordt het ganse jaar

Ligging:

door verhuurd, per mid-week of weekend, aan instellingen, verenigingen van

WELKOM
Villa Euphorbia
Koksijde aan zee

mensen met een handicap en dit aan
zeer gunstige voorwaarden.
Reserveer tijdig,
en voor alle inlichtingen bel:

STEUNFONDS M.M. DELACROIX
Carine JANSSENS
Verantwoordelijke VZW Vakantiehuis Euphorbia

Delportestraat 2
3300 Tienen
Tel.: 016/81.98.31
carine.janssens@stichtingdelacroix.be

Wij hopen U
spoedig te
mogen
verwelkomen
in ons
vakantiehuis.

Vakanties voor personen
met een beperking
Erkend door ‘Toerisme voor
Allen’ met label A
Koninklijke baan 250
8670 Koksijde
058/52.08.35

