Faciliteiten mindervalide gasten
Om uw bezoek aan De Bonte Wever zo aangenaam mogelijk te maken heeft
De Bonte Wever voor mindervalide gasten enkele speciale faciliteiten.
Samenwerking Zorggroep Drenthe en Vegro
De Bonte Wever is een unieke samenwerking aangegaan met Zorggroep Drenthe en Vegro om gasten met een beperking een
zorgeloos verblijf te kunnen bieden!
In overleg met Zorggroep Drenthe kunt u:
• Persoonlijke verzorging en verpleging aanvragen
Meer informatie over Zorggroep Drenthe kunt u vinden op www.zorggroepdrenthe.nl of bel 0592-33 12 32.
In overleg met Vegro kunt u:
• Benodigde zorghulpmiddelen bestellen
Meer informatie over Vegro kunt u vinden op www.vegro.nl of bel 0800 - 2887766.
In de meeste gevallen kosteloos in overleg met uw zorgverzekering.

Parkeerplaatsen
Er zijn mindervalide parkeerplaatsen aanwezig en daarnaast is er voldoende parkeergelegenheid aanwezig nabij de
hotelkamers.

Rolstoel
Rolstoelen zijn te leen bij de hotelreceptie, deze kunnen niet gereserveerd worden. U kunt wel een rolstoel reserveren via
Zorggroep Drenthe.

Blindengeleidehond/hulphond
Een mindervalide gast mag met een blindegeleidehond of een hulphond in De Bonte Wever verblijven.

EHBO
Tijdens uw bezoek aan De Bonte Wever zijn onze EHBO-gediplomeerde medewerkers u in geval van een calamiteit graag van
dienst.

Extra kamerfaciliteiten
Onze mindervalide kamers bevinden zich op de begane grond en bieden de volgende faciliteiten voor mindervalide gasten:
• Ruime drempelvrije hotelkamers met gescheiden bedden
• Aangepast (verhoogd) toilet
• Er zijn wandbeugels aanwezig bij douche en toilet
• Alle badkamers zijn voorzien van een inloopdouche
• Breedte van de kamerdeuren is 88 cm
• Douchestoelen zijn op aanvraag beschikbaar
• .De douchekop is verschuifbaar via een stang en tevens afneembaar

Liften
De Bonte Wever is voorzien van liften (breedte: 90 cm).
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Mindervalide toilet
In De Bonte Wever zijn aangepaste toiletten aanwezig voor mindervaliden, deze toiletten bevinden zich:
• De hotellobby
• De Bonte Brink
• Restaurant Flinck
• Subtropisch zwem- en saunaparadijs (kleedruimte met douche en toilet)

Restaurant
In het restaurant bestaat de mogelijkheid om, indien u met een rolstoel of scootmobiel het restaurant bezoekt, een tafel te
reserveren. U kunt zich hiervoor melden bij één van de medewerkers of bij de hotelreceptie. Indien u een speciaal dieet heeft
doorgegeven bij de reservering kunt u zich melden bij één van de medewerkers of de koks. Zij helpen u graag verder.

Zwem- en saunaparadijs
De Bonte Wever biedt speciale groepslessen in verwarmd water (33ºC). Vraagt u bij de receptie naar de diverse mogelijkheden!
In het subtropisch zwem- en saunaparadijs is een waterrolstoel aanwezig.

Bereikbaarheid van de faciliteiten
• Restaurants
Restaurant Flinck en restaurant Dapper zijn gelegen op de begane grond.

• Zwem- en saunaparadijs
Het zwem- en saunaparadijs heeft een alternatieve toegang voor rolstoelen, de zogenaamde MIVA-deur. Via de intercom bij
deze deur kunt u contact opnemen met de centrale receptie. De dienstdoende receptionist zal de deur voor u openen. In het
zwembad is een badrolstoel aanwezig. Tevens zijn er voorzieningen om in en uit het water te komen.

• Fitnesscentrum
Voor toegang tot het fitnesscentrum kunt u zich wenden tot de centrale receptie. Eén van onze medewerkers zal u begeleiden
naar het fitnesscentrum.

• Bowling
De bowling is toegankelijk via een lift. Indien u bij de hotelreceptie aangeeft dat u graag naar de bowling wilt zal één van
onze medewerkers u begeleiden.

• Uitgaanscentrum
Het uitgaanscentrum is toegankelijk voor mindervaliden.

• Schoonheidssalon
De schoonheidssalon is toegankelijk voor mindervaliden.

Voor vragen kunt u zich altijd wenden tot onze receptionisten,
zij zijn u graag van dienst.
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