Beleef het ware buitenleven in het hart van de Brabantse Kempen op het unieke
Landgoed de Biestheuvel.
Van harte welkom op Landgoed de Biestheuvel, zorg voor zorg!
Landgoed de Biestheuvel beschikt in ruime mate over specifieke voorzieningen voor
gasten met lichamelijke beperkingen. Er zijn hoog/laag bedden met onrusthekken
aanwezig, een mobiel alarmsysteem, aangepast sanitair, douchebrancard, passieve
tillift en natuurlijk zijn alle gebouwen rolstoeltoegankelijk.
Tevens bestaat de mogelijkheid om een beroep te doen op verzorgenden en
verpleegkundigen, op bepaalde momenten van de dag. Dit gebeurt in samenwerking
met de lokale zorgcoöperatie. Tijdens piekuren kan er extra hulp voor verzorging en
begeleiding worden ingekocht, zodat men met minder begeleiders op vakantie kan.
Op deze manier blijft de vakantie betaalbaar.
Wij kunnen u extra mogelijkheden aanbieden voor de dagbesteding van gasten met
een beperking. U kunt daarbij denken aan aangepaste ontspanningsactiviteiten zoals
snoezelen, bewegingsactiviteiten als zwemmen, fitness of paardrijden. U kunt ook
gebruik maken van het luchtkussen
We beschikken tevens over een uniek outdoor-terrein waar we activiteiten kunnen
organiseren, aangepast aan de mogelijkheden van de gasten. Activiteiten zoals boog
& buks schieten, vlot bouwen, bamboe building en dans workshops vinden plaats
onder professionele begeleiding. Alle onderdelen worden aangepast aan de fysieke
en/of geestelijke mogelijkheden van de deelnemers, waardoor iedereen een
geweldige tijd zal beleven.
Bij eventuele verzorging van maaltijden door Landgoed de Biestheuvel geldt dat
de keuken uitstekend is ingericht om invulling te geven aan dieetwensen.
Verder kunnen wij uiteenlopende excursies voor u organiseren en beschikken wij
over een rolstoelgeschikte, unieke Amerikaanse schoolbus en huifkar waarmee we
onze gasten kunnen vervoeren.
Landgoed de Biestheuvel is een vijfsterren vakantielocatie voor groepen. De
groepsaccommodatie is gelegen in de Brabantse Kempen, een streek in het
Zuidoosten van Nederland. De regio strekt zich uit van Eindhoven tot over de
Belgische grens. De Belgische en de Nederlandse Kempen bieden naast de historie,
ook veel prachtige natuurgebieden en Bourgondische charme.
Voor meer informatie over Landgoed de Biestheuvel kan men de site bezoeken:
www.biestheuvel.nl . of bel met 0497-591257 of stuur een mail naar
info@biestheuvel.nl en dan kunnen we een voorstel op maat maken voor u.

