APARTAMENTOS
CIUDAD PATRICIA

E E N E XC LU S I E F R E S O R T V O O R S E N I O R E N .
EEN NIEUWE LEVENSSTIJL, EEN NIEUW THUIS.
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Een plek om te genieten, met
vele services voor uw welzijn en
veiligheid, in een prachtig park
in een van de gezondste regio’s
van Europa.
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Edificio
ISFAS D
Edificio
ELISA
Edificio
ISFAS C

Edificio
FLORA

Edificio
IRIS

PISCINA
Cubierta
Edificio
ISFAS B

Edificio
CENTRAL
Edificio
GARDENIA
Edificio
ISFAS A

Edificio
HORTENSIA

Centro de
RESIDENCIA &
REHABILITACIÓN
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Welkom
in Ciudad Patricia

Apartamentos Ciudad Patricia is gelegen in een rustige woonwijk in Benidorm, werd bijna veertig jaar geleden
gebouwd voor senioren die veilig, zorgeloos en comfortabel met gelijkgestemden willen leven.
In een natuurlijke omgeving van 100.000 m2 worden in totaal 190 appartementen, meestal permanent, bewoond
door senioren van verschillende nationaliteiten. Er is tevens een prachtig centraal gelegen hoofdgebouw waar
een scala aan voorzieningen is ondergebracht en bij binnenkomst van het prachtige resort, vindt u tevens een
verpleeghuis met zorghotel en revalidatiecentrum.
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Wat maakt ons anders?
In Ciudad Patricia staan de
bewoners altijd centraal.
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+ Diensten

+ Activiteiten

+ Gemeenschap
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INBEGREPEN IN DE
WOONDIENSTEN

WOONDIENSTEN
De servicekosten zijn relatief laag, en vaak lager dan de bijkomende kosten van een
urbanisatie of een eengezinswoning.
De woondiensten worden gedekt door de driemaandelijkse servicekosten.
Zij omvatten de kosten van de diensten in verband met de huisvesting, zoals
waterverbruik, afvalverwijdering en opstalverzekering, alsmede de kosten van het
personeel dat zorgt voor de schoonmaak, de veiligheid en het onderhoud van het

Onderhoud park, gebouwen en
zwembaden
Technische dienst
Sociaal medewerkster
Huismeesters
Beveiliging

resort.

Opstalverzekering
Afvalstoffenheffing
Waterverbruik
Organisatie van activiteiten
Spreekuur locatiemanager
Doktersconsult tijdens reguliere spreekuren
24-uurs medische noodopvolging
Exclusief gebruik van bewonerslounge
en bibliotheek
Receptie 7 dagen per week
Interne pendeldienst
Gym-en aquagym
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LOCATIEMANAGER
De Locatiemanager woont in het resort en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang
van zaken. Zij zal ook uw contactpersoon zijn en meerdere keren per week gedurende

DE LOCATIEMANAGER IS
VERANTWOORDELIJK
VOOR:

het spreekuur, beschikbaar zijn voor de bewoners.
Het managen van het personeel

BEWONERSVERENIGING
Als u in Ciudad Patricia komt wonen, zult u deel uitmaken van de Bewonersvereniging
van Ciudad Patricia (RAP) die als klankbord fungeert tussen de bewoners en de eigenaar
(ACP).

van de “Comunidad”, waaronder
huismeesters, receptionisten,
administratie etc.
Administratieve intake op het
moment van inhuizing, zoals
inschrijving, SIP-kaart, omzetten
electriciteit etc.

“De Junta”, ofwel het bestuur bestaat uit leden van verschillende nationaliteiten als
vertegenwoordiging van onze woongemeenschap.

Registratie van het medisch dossier
en beheer en opvolging
persoonlijke files.

Woondiensten zijn inbegrepen in
de servicekosten en de Comfort-en
zorgdiensten kunnen zo nodig worden
ingekocht.
De onroerend goed belasting (IBI) voor
individuele appartementen is niet
inbegrepen.
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Regelmatig organiseren van sociale
activiteiten zoals de BBQ, excursies,
concerten etc.
Tussenpersoon naar familie en/of
vrienden indien noodzakelijk.

COMFORTDIENSTEN
Deze comfortdiensten zijn “à la carte” beschikbaar. U kunt ze naar wens inkopen,
afhankelijk van uw voorkeur en behoeften.

B IJVO OR BE E LD :
B ood s ch app e nse r vice
Ve r t a a l d i en st
B e g e l e i d in g na a r b ij v. a r t s of ziekenhuis
Pe d i c u re
M a n i cu re
Ka p p e r
S ch o on m a a k a ppa r te m e nt
Ai rp o r t s e r vice
Ta x i s e r v ice

CIUDAD PATRICIA

Pe rs o on l ij ke a a npa ssin ge n in h et appar tem ent
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ZORGDIENSTEN
De huisarts woont in het park en houdt dagelijks spreekuur voor de bewoners. Deze doktersbezoeken
en de opvolging van medische noodoproepen zijn inbegrepen in het basispakket van woondiensten.
De locatiemanager woont ook in het park en is 24 uur per dag, 7 dagen per week oproepbaar in geval
van nood.
De sociaal medewerkster kan u helpen bij het plannen van uw afspraken met bijvoorbeeld een
medisch specialist en vertalen tijdens het consult. Zij is tijdens haar werkuren beschikbaar om
medicijnen bij de apotheek op te halen of boodschappen te doen als u dat tijdelijk zelf niet kunt. Voor
haar diensten buiten het resort wordt een kleine vergoeding in rekening gebracht.

In het resort bevinden zich naast de
appartementen ook een verpleeghuis met
revalidatiecentrum en een zorghotel voor als u
na een operatie moet revalideren of tijdelijk of
permanent ondersteuning nodig heeft.

B IJ VO O RB E ELD:
T huiszorg op maat
Hulp bij douch en

Gepersonaliseerde thuiszorg, zoals hulp bij het
douchen, kunt u naar behoefte inkopen, zodat
u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen. In

Won dverzorg in g
Revalidatie

overleg met hen kan een individueel zorgpakket

Toedien en en contro l e m ed i c i jn en

worden samengesteld.

F ysioth erapie
M anuele th erapie
Hydroth erapie
Persoonlijke beg elei d i n g naar d e s p ec i al i s t
11

VEILIGHEID
Uw persoonlijke veiligheid is van het
allergrootste belang in Ciudad Patricia.
Een aantal van onze huismeesters, de
locatiemanager en onze arts wonen in het
resort.
Medisch personeel is 24/7 beschikbaar om te
reageren op eventuele noodgevallen.
Om uw veiligheid te garanderen, is een
automatisch videobewakingssysteem
geïnstalleerd.
Tussen 19.00 en 07.00 uur is de ingang van
het resort afgesloten met een slagboom en
worden alle bezoekers geregistreerd door de
aanwezige bewaker.
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MOBILITEIT
Meerdere malen per dag rijdt er op afroep een
interne shuttle service door het park.
De openbare bus stopt ook regelmatig voor
ons hoofdgebouw en kan u naar het centrum
van Benidorm brengen om u ook aan te
sluiten op het openbaar vervoer naar andere
locaties.
Een wekelijkse shoppingbus rijdt u voor een
klein bedrag naar de lokale supermarkt in
Albir.
Bij de receptie kunnen we een taxi voor u
bellen van de plaatselijke taxistandplaats, die
meestal binnen 10-15 minuten ter plaatse is.
Het resort is aangepast voor het gebruik van
scootmobielen, inclusief oplaadpunten bij de
meeste ingangen van de woongebouwen.
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FIT EN GEZOND BLIJVEN
Wij geloven in de voordelen om fit en
actief blijven als we ouder worden. Wij
bieden een breed scala aan faciliteiten voor
lichaamsbeweging, gezelligheid en sport om
lichaam en geest gezond te houden.
Vier bu i tenzwem ba den
Ver warm d b i nn enzwem ba d
Fitn ess za a l
Jeu de b o ul es ba a n
Gy m en a q ua g ym
M in ig o l f
Outd oo r f i t n es s a p pa ra t uur
Voor de wandelaars zijn er prachtige
wandelroutes in de nabije omgeving en voor
de meer ervaren wandelaar is er ook het
aangrenzend heuvelachtig natuurgebied
“Sierra Helada”.
Voor de liefhebbers zijn er vijf verschillende
golfbanen binnen 20 kilometer afstand vanaf
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Ciudad Patricia.

Dankzij een mediterraan klimaat zijn er
milde winters en aangenaam warme
en droge zomers aan de Costa Blanca,
waardoor u een groot gedeelte van het jaar
buiten kunt genieten.
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ACTIVITEITEN EN ONTSPANNING
Naast sportactiviteiten zijn er nog vele andere manieren om in Ciudad
Patricia een leuke dag door te brengen.
Voor de bewoners is het centrumgebouw een natuurlijke
ontmoetingsplaats om een praatje te maken, te lunchen of iets
te drinken. Hier vindt u een grote lounge, een theaterzaal, een
bibliotheek en een gratis internethoek.
De receptionist kan u hier ook helpen om al uw vragen beantwoorden.
Vrienden, familie en bezoekers van buiten het park zijn ook welkom in
het restaurant & de cafetaria die open zijn voor het publiek.
Vanaf de ruime buitenterrassen kunt u genieten van een prachtig
uitzicht over de vallei tot aan de bergen. Dé plek voor een gevarieerd
actief leven en volop mogelijkheden voor sociale interactie.
Naast de wekelijks terugkerende activiteiten, staan er ook regelmatig
dansavonden, concerten en excursies op het programma en is er een
ruim aanbod van culturele activiteiten in de nabije omgeving van
Altea, Benidorm en Alicante.
Bewoners leggen makkelijk contact tijdens deze activiteiten en
creëren daarmee een vriendenkring voor het leven.
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Het geheel is ontworpen
om elke dag van het leven
te kunnen genieten. Een
plek vol mogelijkheden.
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DE BESTE OMGEVI NG
Ciudad Patricia is gelegen in een rustige woonwijk aan de rand van Benidorm, aan de uitlopers van het
natuurgebied “Sierra Helada”. Het fraaie beboste park vormt het decor van het leven van de bewoners en
biedt samen met het heerlijke klimaat een oase van rust voor wandelaars en zij die graag buitenactiviteiten
doen. En dit alles op slechts 10 minuten afstand van een heerlijk strand en het centrum van Benidorm en een
verscheidenheid van aantrekkelijke gemeentes in de nabije omgeving. U woont in een oase van rust, maar toch
vlakbij de levendigheid van de stad.

A L L E V O O R Z I E N I N G E N , M A A R O O K R U S T E N N AT U U R ,
O P S L E C H T S E E N S T E E N W O R P A F S TA N D VA N H E T C E N T R U M .
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K IE S UW GEBOUW
In to taal beschi k t C iu da d Pa t ricia ove r 1 9 0 a ppa r te m ente n ve rd e e l d ove r v i j f
excl usi ef gel ege n g e bou wen va n drie verdie pin g en , e lk m e t e i g e n l i ft .
De gebouwen worden be h e e rd door de h u ism e e ste rs, d i e zo rg e n vo o r
de sch oo nmaak va n de a lg e m e n e r u imten va n h e t g e bo u w e n vo o r h e t
tui n on derh oud.
Al l e i n gan gen besch ikken over v ide obewa kin g voor m e e r ve i l i g h e i d e n
besch ermi n g va n de bewon ers.
Auto bezi tters ku n n en in h et resor t v rij pa rke re n en e r zi j n b ove n d i e n r u i m e
i n di vi duel e gara g e s m et a u toma t isch e deu r be sch ikba a r.

ELISA

FLORA

Elisa is rustig gelegen
en dichtbij het
centrumgebouw, het
overdekte zwembad, de
hobbyruimte en een goed
uitgeruste fitnesszaal.

Flora is het hoogstgelegen
gebouw en heeft een
spectaculair panoramisch
uitzicht over de vallei, de
bergen en het resort .

Het kijkt uit op een
prachtige volgroeide tuin
en twee zwembaden.
Sommige appartementen
hebben een eigen tuintje.
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GARDENIA

HORTENSIA

Gardenia is direct gelegen
tegenover het centrumgebouw,
een voordeel voor hen die
minder mobiel zijn.

Hortensia be vindt zich op
de grens van het resort en
een villawijk aan de rand van
Benidorm.

Er is ruimschoots plek om voor
de deur te parkeren en u kunt
genieten van alle faciliteiten op
een steenworp afstand van uw
appartement .

Hier geniet u van twee
werelden, zowel de activiteit
van de stad, maar ook de kalme
en ontspannen sfeer van het
naastgelegen dennenbos.
Het beschikt te vens over
het grootste zwembad
van het complex en een
midgetgolfbaan.

Ook Gardenia heeft privé tuinen.

IRIS

JAZMÍN
Jazmín is een nieuw project in
ontwikkeling.

Gebouw Iris is i n 2018
opgele verd en telt 15
appartementen die volgens hoge
Nederlandse kwaliteitsnormen
zijn gerealiseerd.

Het telt 18 luxe appartementen
en zal worden afge werkt
volgens dezelfde hoge
kwaliteitsnormen als Iris.

Het is gesitueerd op slechts 50
meter afstand van de ingang van
het centrumgebouw met een
ondergelegen parkeergarage.
Ieder appartement heeft een
extra eigen berging en een
privé parkeerpl ek is optioneel
verkrijgbaar.
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A PPA RTA M EN TE N
IN ELISA, FLORA, GARDENIA
EN HORTENSIA.
Alle appartementen beschikken over een ruime woonkamer
en hebben één, twee of drie slaapkamers. U kunt kiezen uit
verschillende appartementen, variërend in ligging, indeling en
grootte van 77m2 tot 200m2.
Airconditioning (warm-koud) en elektrisch bedienbare
zonwering behoren tot de standaarduitrusting.
Elk appartement beschikt altijd over een ruim privé-balkon.
Een aantal appartementen op de begane grond hebben een
extra terras of een privé-tuin.
Naast de gemeenschappelijke ruimtes in de gebouwen,
worden ook de tuinen en zwembaden door de huismeesters
bijgehouden.
U kunt bij alle woongebouwen vrij parkeren of optioneel een
garage kiezen.
Eén klein en goed opgevoed huisdier per appartement is van
harte welkom.
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U W T H U I S , U W L E V E N , U W G E M O E D S R U S T.
D É O M G E V I N G V O O R E E N Z O R G E LO Z E FA S E I N U W L E V E N .
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PL AT TEGRONDEN
APPARTEMENTEN IN ELISA, FLORA,
GARDENIA EN HORTENSIA
Onze appartementen zijn ook goed
toegankelijk voor hen die wat minder goed
ter been zijn en beschikken allen over een
ruim privé balkon waar u kunt genieten van
het gezonde lokale klimaat.
Hier ziet u voorbeelden van de verschillende
typen appartementen in ons resort.

TYPE D

Double
169m2
2 Slaapkamers
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TYPE A1

84,5m2
1 Slaapkamer

TYPE A2

84,5m2
2 Slaapkamers
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A PPA RTE M ENTE N
IN IRIS.
Het gebouw Iris telt 15 moderne en luxueuze appartementen, gerealiseerd
in 2018 volgens de laatste normen op het gebied van comfort, ruimte
en isolatie. Het is centraal gelegen op een zonnige locatie, vlak naast de
ingang van het centrumgebouw.
De appartementen in Iris zijn ideaal voor mensen die wat meer ruimte
wensen, aangezien de appartementen variëren in grootte van 98m2 tot
130m2 en beschikken over een individuele opbergruimte.
Een inloopdouche, minimaal twee sanitaire ruimtes en een open keuken
met o.a. vaatwasser, koelkast, magnetron, oven en inductie kookplaat
behoren tot de standaarduitrusting.
Iris is duurzaam en comfortabel uitgevoerd met o.a. een warmtepomp
met vloerverwarming- en koeling en een aircosysteem dat per individuele
ruimte kan worden afgesteld.
Alle appartementen beschikken over een ruim zuidelijk gelegen terras en
het merendeel heeft een noordelijk gelegen balkon met prachtige zichten
over vallei en bergen.
Ook aan privacy is gedacht en met de lift of trap is er een directe toegang
naar het souterrain met opbergruimten en individuele parkeerplaatsen.
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PL AT TEGRONDEN
APPARTAMENTEN IN IRIS.
Hier ziet u voorbeelden van de verschillende
typen appartementen in Iris.

TYPE G

105m2
2 Slaapkamers
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TYPE B1

119m2
2 Slaapkamers
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WOONFORMULE
Kopen van Vruchtgebruik
In Ciudad Patricia worden de appartementen in vruchtgebruik
uitgegeven, in het Spaans ook wel “Uso Vitalicio” genoemd,
Een groot voordeel van dit aankoopmodel is dat u volledige controle
en duidelijkheid heeft over uw woonkosten.
Vruchtgebruik betekent dat u een eenmalig bedrag betaalt,
waarmee u het recht verwerft om het appartement levenslang te
gebruiken. Het bedrag hangt af van uw leeftijd (jongste persoon in
geval van een echtpaar) en de keuze van uw appartement.
De gepubliceerde prijzen zijn gebaseerd op een vruchtgebruik op de
leeftijd van 65 jaar.
Voor elk jaar ouder dan 65 jaar wordt 3.500€ afgetrokken voor
appartementen in Elisa, Flora, Gardenia en Hortensia. Voor elk jaar
jonger dan 65 jaar komt er 3.500 € bij.
Voor appartementen in Iris varieert het bedrag met ±5.250€ per jaar.
In geval van vroegtijdige annulering, is er een teruggave van een
deel van de koopsom.
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Kies voor Ciudad Patricia
en geniet van een
welverdiend zorgeloos
leven!
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Calle Rumanía 26 · 03503 Benidorm (ALICANTE) · España
apartamentos@ciudadpatricia.com
+34 965 855 100
www.ciudadpatricia.com

