Vakantie voor iedereen

Vakantie voor iedereen

Hotel O’mer is er voor alle liefhebbers van zon, zee
en strand die op zoek zijn naar een comfortabel
bed, een goed ontbijt en een gezellige plek om te
verblijven.
Het hotel beschikt over alle troeven om mensen
met of zonder beperking een zorgeloze vakantie te
bieden.

" JE VINDT ONS VOLLEDIG
VERNIEUWD HOTEL IN
HET SPRANKELENDE
CENTRUM VAN BADSTAD
BLANKENBERGE.
BIJ ONS STAAN
VAKANTIESFEER,
ONTMOETING, BELEVING EN
ONTSPANNING VOOROP. ”
Hotel O’mer werd tijdens de recente verbouwingen
rolstoeltoegankelijk gemaakt. Daardoor beschikken de
hotelkamers over een ruime badkamer en werd de lounge en het
terras open ingericht. Ideaal om zonnige zomeravonden door te
brengen.
Maar Hotel O’mer is meer dan een dak boven je hoofd. Het Hotel
O’mer-team organiseert en begeleidt dagelijks ook activiteiten
in en rond Blankenberge. Je kunt zo samen op stap gaan

" HOTEL O’MER, DA’S
ONGEDWONGEN GENIETEN
IN EEN KLEINSCHALIG,
SFEERVOL EN
ROLSTOELTOEG ANKELIJK
HOTEL.”

en nieuwe mensen leren kennen. En je hoeft je nooit

Consciencestraat 45, 8370 Blankenberge
Boekingen via o-mer@oranje.be
of 050 41 13 49
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Meer info via
www.o-mer.be

zorgen te maken: een begeleider geeft een antwoord op al jouw

Nog geen vakantie in ons gloednieuw hotel

(ondersteunings-)vragen, 24 op 24.

gereserveerd? Geen nood, mail ons op o-mer@oranje.be om
jouw verblijf vast te leggen.

Uitwaaien doen we met een wandeling op het strand of een
fietstocht door de Uitkerkse Polders. Of misschien brengen we

Om de coronamaatregelen correct te kunnen opvolgen, zijn

wel een bezoekje aan SeaLife of het serpentarium? Uiteraard

we genoodzaakt niet alle kamers van Hotel O’mer in te boeken.

staat ook lekker eten en drinken op het programma, elke dag

We kijken samen met jou wat mogelijk is om jouw verblijf zo vlot

opnieuw. Samen halen we het maximum uit jouw vakantie!

mogelijk te organiseren.

September - November
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