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De zorg

De residentie Les Remparts Senior Resort biedt haar 

residenten de zekerheid van een gepersonaliseerde 

begeleiding dankzij de continue aanwezigheid van het 

personeel dat opgeleid is om de noden van iedereen 

met de grootste zorg te behandelen terwijl de privacy 

van elke resident gevrijwaard blijft. Ons doel is dan 

ook om de autonomie van iedereen zo lang mogelijk 

te behouden en een rijk en dynamisch sociaal leven te 

stimuleren ter bevordering van hun welzijn. Er komen 

regelmatig externe specialisten (behandelende artsen, 

kinesitherapeuten, ...) bij de residenten langs, dit in 

functie van hun vraag en behoeften.

Zelfstandig wonen met zorg en 
diensten op maat van de bewoner

Geniet anders van het leven, in een geruststellende 

omgeving met alle nodige faciliteiten. In het historisch 

centrum van Luik, vlakbij allerlei winkels en voorzienin-

gen, bevindt zich de residentie Les Remparts. Deze ser-

viceresidentie biedt hoteldiensten en maaltijden aan. 

Iedereen voelt er zich thuis, in alle veiligheid en met 

constante hulpverlening, 24 uren per dag en 7 dagen per 

week. Bovendien worden er het hele jaar door activitei-

ten en uitstapjes aangeboden. De verzorgde omgeving 

en de kwalitatieve dienstverlening zullen u bekoren!

Een verantwoord engagement

De klemtoon van dit concept ligt op zelfstandigheid en keuzevrijheid, waardoor mensen op oudere 

leeftijd hun vertrouwde levensstijl verder kunnen zetten.



Contacteer ons voor meer info  
of een bezoek:
04 230 73 30

lesremparts@orpea.net

Bekijk de foto’s 
van onze residentie:
www.orpea.be/les-remparts-senior-resort

Iedere dag gevarieerde activiteiten

Iedere dag bieden we individuele of collectieve animaties aan die gevari-

eerd zijn en aangepast zijn aan een ouder publiek. Bijvoorbeeld: bridge, 

scrabble, informatica lessen, lichte gymnastiek, , tea time, senior@the-

movies, conferenties, thema diners, uitstapjes, excursies, ... Iedereen is 

vrij om eraan deel te nemen volgens zijn eigen smaak en wens.

Appartementen en suites met uw huisstijl

De appartementen en suites, voor koppels of alleenstaanden, zijn steeds 

voorzien van een privébadkamer, een permanent oproepsysteem, een 

telefoon en een televisie. Om een huiselijke sfeer te creëren hebben de 

residenten de mogelijkheid kleine meubels en decoratie mee te brengen.

U beschikt eveneens over een volledig uitgeruste kitchenette met koelkast 

en oven om naar eigen smaak te koken.

Geen zin om te koken?

Laat u maar eens verwennen en schuif uw voeten bij ons onder tafel. De chefs 

van residentie Les Remparts staan dagelijks paraat om uw smaakpapillen te 

prikkelen. Hebt u een speciale wens of specifieke voedingsvoorschriften, 

iets te vieren of gasten op bezoek, wij zorgen dat u met de glimlach aan 

tafel gaat. Ons restaurant staat garant voor lekkere dagverse maaltijden in 

een aangenaam kader. U kiest zelf of u aanschuift, elke dag opnieuw.
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