Het Luxe Senioren Resort

Prospect 2020

Ciudad Patricia

Onbezorgd en veilig wonen in een sfeervol park

ISFAS D

In het gezondste klimaat van Europa biedt Ciudad Patricia alle
comfort, veiligheid en services die het leven aangenaam maken.
Geen zorgen meer over het onderhoud van uw woning. Wel
gezelligheid én goede medische zorg wanneer u dat wenst.
Dit alles vindt u in een fraai aangelegd park waar u volledig
zelfstandig kunt wonen en de regie over uw eigen leven heeft.

ISFAS C

Elisa
Flora

ISFAS B
Iris

Edificio Central
Gardenia

ISFAS A

Residencia & Rehabilitación
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Hortensia
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Ons Groene Resort
Ciudad Patricia is prachtig gelegen in een rustige
villawijk aan de rand van Benidorm.
Meer dan vijfendertig jaar geleden bouwde een
Spaanse heer dit park en vernoemde het naar zijn
dochter Patricia. Zijn liefde voor haar is tot in alle
details van het resort te zien! In het 100.000m2
grote park bevinden zich nu een centrumgebouw
met allerlei voorzieningen, Residencia &
Revalidatiecentrum en vijf woongebouwen met in
totaal 190 appartementen.
Ciudad Patricia wordt bewoond door 55-plussers
van diverse nationaliteiten.
De meeste bewoners wonen permanent op het
resort, maar er zijn ook bewoners die zowel hier
als in hun thuisland een woning hebben. Wat alle
bewoners met elkaar gemeen hebben is dat ze volop
van het leven willen genieten.
Ciudad Patricia is zeer goed bereikbaar, zowel per
auto als per stadsbus, die ieder uur van onze halte
op het park vertrekt.
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Kies een woning in het gebouw dat bij u past
In totaal beschikt Ciudad Patricia over 190 appartementen verdeeld over vijf gebouwen van elk drie
verdiepingen met lift. Elk gebouw wordt beheerd door een huismeester. Die zorgt voor de schoonmaak van
de algemene ruimten van het gebouw en het tuinonderhoud.

Gardenia
Gebouw Gardenia ligt tegenover het centrumgebouw,
zeer centraal gelegen, prettig voor hen die minder goed
ter been zijn.

Autobezitters kunnen overal op Ciudad Patricia vrij parkeren. Bovendien zijn er ruime garages van 43 m2
beschikbaar die worden uitgegeven in levenslang gebruiksrecht.

Elisa
Gebouw Elisa ligt vlakbij het centrumgebouw, aan een
sfeervolle binnentuin met twee zwembaden. Een goed
geoutilleerde fitnessruimte maakt deel uit van Elisa.

Flora
Vanuit het kleinste, maar hoogst gelegen gebouw Flora,
heeft u de mooiste vergezichten.
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Hortensia
Hortensia ligt direct bij de entree van het resort, naast
het grootste zwembad en de midgetgolfbaan.

Iris
Iris is gelegen op slechts 50 meter van de ingang van
het centrumgebouw. Alle appartementen hebben een
ruim zuidelijk gelegen balkon en enkele appartementen
hebben tevens een prachtig uitzicht over de bergen.
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Uw Eigen Appartement
Wilt u ook af van de zorgen en hoge kosten
die het bewonen van een eigen huis met zich
meebrengen, kom dan in Ciudad Patricia
wonen. Hier wordt alles voor u geregeld.
De tuinen en de zwembaden worden
door uw eigen huismeester bijgehouden,
de gebouwen zijn altijd schoon en goed
onderhouden. U hoeft alleen nog maar te
genieten!
U kunt kiezen uit verschillende typen
woningen, variërend in ligging, indeling
en grootte (van 77,5 m2 tot 200 m2). De
appartementen beschikken over een ruime
woonkamer en hebben één, twee of drie
slaapkamers. Airconditioning (warmkoud) en elektrisch bedienbare zonwering
behoren tot de standaard uitrusting.
U beschikt altijd over een ruim privé terras,
groot genoeg om met een gezelschap ruim
rond een tafel te kunnen zitten en van het
uitzicht te genieten. Er zijn zelfs woningen
die een eigen tuin hebben.
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IRIS
Iris, 15 luxe nieuwbouwappartementen op een zonnig
en centraal gelegen locatie, direct naast de ingang
van ons hoofdgebouw. De appartementen in gebouw
Iris zijn uiterst geschikt voor personen die graag van
wat meer ruimte willen genieten. De appartementen
hebben een afmeting tussen de 98m2 en 130m2.
Alle appartementen beschikken over een ruim
zuidelijk gelegen terras en het merendeel heeft
tevens een noordelijk gelegen balkon met prachtige
zichten over vallei en bergen. Een inloopdouche,
minimaal twee sanitaire ruimtes en een open
keuken met o.a. afwasmachine, 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.
Ook aan privacy is gedacht, via twee ingangen heeft
ieder appartement een eigen toegang met lift per 2
tot maximaal 3 appartementen. Met de lift of trap is
er ook een directe toegang naar het souterrain met
opbergruimten en individuele parkeerplaatsen.
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Plattegrond

Type A2
84,5m2
2 Slaapkamers

Iris Appartementen

Type A1
84,5m2
1 Slaapkamer

Onze appartementen zijn
praktisch en ruim opgezet.
Allen beschikken over een privé
balkon waar u van het heerlijke
spaanse klimaat kunt genieten.
Het merendeel van de
appartementen die zijn gelegen
op de begane grond beschikken
over een privé tuin.
Deze plattegronden zijn
voorbeelden van mogelijk
beschikbare appartementen,
waarbij gemiddelde afmetingen
zijn opgenomen.

Type D
Dubbel Appartement
169m2
2 Slaapkamers

Type B1
105m2
2 Slaapkamers

Type G
119m2
2 Slaapkamers

Metres
0
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Woonmogelijkheden
Vruchtgebruik.
In Ciudad Patricia kunt u een appartement kopen in
vruchtgebruik - in het Spaans “Uso Vitalicio” genaamd. Dit is
een voordelige en zorgeloze manier van wonen. Vruchtgebruik
houdt in dat u een eenmalig bedrag voldoet, waarmee u het
levenslange gebruiksrecht voor het appartement verwerft. Het
bedrag is afhankelijk van uw leeftijd én van de keuze van het
appartement.
De prijzen in de prijslijst zijn gebaseerd op aanvang van het
vruchtgebruik op 65-jarige leeftijd.
Voor elk jaar ouder dan 65 jaar, wordt er 3.500 € afgetrokken
voor de standaard appartementen die zijn gelegen in Elisa,
Flora, Gardenia en Hortensia, en 5.250 € voor appartementen
gelegen in het gebouw Iris. Voor elk jaar jonger dan 65 jaar
wordt er 3.500 € opgeteld voor de appartementen in Elisa,
Flora, Gardenia en Hortensia, en 5.250 € voor appartementen
in Iris.
Bij vroegtijdige annulering is er sprake van een teruggavetabel.
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Services
Om het leven extra comfortabel te maken, bieden we een breed aanbod van services aan. Hierbij maken wij
onderscheid in:
• Woondiensten
• Comfortdiensten
• Medische diensten
De woondiensten, gedekt door de maandelijkse servicekosten, hebben betrekking op het wonen zelf,
zoals de inzet van de huismeester die de algemene ruimten in de woongebouwen schoonhoudt, maar ook
het tuinonderhoud, het waterverbruik, afvalverwijdering en opstalverzekering. Hiervoor brengen wij
maandelijks een vast bedrag in rekening.
De comfortdiensten zijn zaken die u naar eigen believen kunt inkopen, zoals de wasserette, de
boodschappendienst en maaltijdservice. Al deze comfortdiensten vallen onder “Wonen a la carte”.
De medische diensten kunnen worden geleverd vanuit het zorg & revalidatiecentrum, 24 uur per dag, 7
dagen per week. Bijvoorbeeld thuiszorg (zoals hulp bij het douchen of wondverzorging na een operatie)
kunt u naar behoefte inkopen en naar wens organiseren, zodat u zolang mogelijk verzorgd kan worden in
uw eigen appartement.
Op de volgende pagina is een tabel met een gedetailleerd overzicht gegeven.
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Woondiensten

Comfortdiensten

Medische Diensten

Locatiemanager (24/7)
Onderhoud gebouwen
Onderhoud park
Technische dienst
Zwembadonderhoud
Huismeesters
Bewaking
Opstalverzekering
Afvalstoffenheffing
Waterverbruik
Spreekuur locatiemanager
Organisatie van activiteiten
Shuttle service
24-uurs medische noodopvolging
Kosten van gebruik
centrumgebouw
Ieder bezoek aan spreekuur van
de huisarts

Wasserette
Boodschappendienst
Vertaaldienst
Breedband internet en telefoon
Begeleiding naar bijv ziekenhuis
Pedicure
Wellness facilteiten
Kapper
Schoonmaak appartement
Logiesmogelijkheden bezoek
Binnenschilderwerk woning
Aanpassingen in de woning
Verhuisservice
Taxiservice

Thuiszorg op maat
Hulp bij douchen
Wondverzorging
Dagopvang
Nachtopvang
Psychologische begeleiding
Fysiotherapie
Ergotherapie
Logopedie
Pedicure
Revalidatie
Overnachting in zorghotel
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Woondiensten zijn inbegrepen
in de servicekosten. Comforten medische diensten zijn niet
inbegrepen. Indien nodig kunnen
prijzen worden geraadpleegd.
Onroerend goed belasting (IBI)
voor individuele appartementen
is niet inbegrepen.
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Servicekosten
Dankzij onze efficiënte aanpak zijn de servicekosten relatief
laag, vaak aanzienlijk lager dan de bijkomende kosten van uw
huidige woning. De actuele servicekosten staan op de prijslijst
vermeld.
De kosten van de woondiensten worden per trimester als
servicekosten aan u doorberekend. Hierin zijn tevens de
kosten van de locatiemanager inbegrepen.
Als u besluit te komen wonen in Ciudad Patricia, zult u kennis
maken met de locatiemanager, deze is o.a. verantwoordelijk
voor het goed verlopen van alle diensten, maar zal tevens
uw aanspreekpunt zijn. Deze regelt uw papierwerk bij
binnenkomst en deze organiseert daarnaast allerlei gezellige
activiteiten zoals BBQ’s, excursies en concerten.
In noodgevallen is de locatiemanager 24 uur per dag
bereikbaar en kan dienen als intermediair naar vrienden of
familie.
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Veiligheid
Een veilig gevoel is van groot belang voor een onbezorgd
leven. Wij proberen dat te realiseren door een veilige
sociale omgeving te creëren maar ook door de continue
beschikbaarheid van medische zorg.
Drie van onze huismeesters wonen verspreid over het resort
in een eigen appartement en houden een oogje in het zeil. Ook
de locatiemanager en één van onze artsen woont in Ciudad
Patricia, één van de grootste redenen waarom mensen voor
Ciudad Patricia kiezen.
Daarbij houden we middels een video camera
bewakingssysteem een oogje in het zeil en vanaf 19.00 tot
07.00 uur wordt de entree van het park beveiligd door een
beveiligingsbeambte.
Dankzij al deze maatregelen kunt u zich met recht veilig voelen
in Ciudad Patricia!
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Mobiliteit
Het resort is enigszins geaccidenteerd, vandaar de fraaie
uitzichten! Het park is hierdoor voor hen die minder goed ter
been zijn, soms wat lastig begaanbaar. Een aantal bewoners
beschikt over een moderne scootmobiel, zodat zij zich toch
makkelijk kunnen bewegen binnen het park.
Meerdere malen per dag rijdt onze ‘shuttle service’ door het
park. Zo is het voor iedereen mogelijk het Centrumgebouw te
bezoeken voor een kopje koffie, thee of de lunch. Deze shuttle
doet alle gebouwen aan, en kan u ook afzetten bij de bushalte
op Ciudad Patricia. Vanaf ons resort vertrekt ook regelmatig
de publieke bus naar het centrum van Benidorm.
En er is tevens een wekelijkse shoppingbus, die voor een klein
bedrag naar de lokale supermarkt rijdt. Deze dienst wordt
geleverd door het zorg -en revalidatiecentrum.
Er worden regelmatig dagtochten georganiseerd. Bijvoorbeeld
om te winkelen of een excursie te maken in de omgeving, zoals
de populaire bloesemtocht door het prachtige landschap van
de Costa Blanca.
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Medische diensten
Het droge en warme klimaat van de Spaanse Costa Blanca
helpt je gezond en fit te blijven. Naarmate u ouder wordt,
kunnen er echter wat gemakkelijker lichamelijke ongemakken
ontstaan. In dit geval kunt u zeker zijn dat er uitstekende
medische voorzieningen en diensten beschikbaar zijn van de
hoogste standaard.
Het zorg- en revalidatiecentrum verstrekt verschillende
diensten aan de bewoners van de appartementen, zodat u zo
lang mogelijk zelfstandig in uw woning kunt blijven wonen.
Doktersbezoek tijdens het spreekuur en noodopvolging zijn
voor bewoners onderdeel van het basispakket woondiensten.
Hiervoor hoeft dus niet extra betaald te worden.
Persoonlijke medische diensten op maat, zoals bijstand van
een verpleeghulp in uw eigen appartement, worden wel
apart berekend. Samen met de manager van het medisch
centrum kunnen wij een pakket zorgdiensten op maat voor u
samenstellen.
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Activiteiten en Ontspanning
Behalve met sportieve activiteiten, kunt u ook op veel andere manieren de dag
doorbrengen op Ciudad Patricia.
Het centrumgebouw is dé ontmoetingsplek, bij de receptie kunt u terecht met allerlei
vragen. Voor de bewoners van het resort is het centrumgebouw een ongedwongen
ontmoetingsplek om een praatje te maken, te lunchen of te borrelen. Het restaurant
is openbaar, waar familieleden en vrienden, maar ook bezoekers van buiten het park
van harte welkom zijn.
In de grote lounge van het centrumgebouw worden de meest uiteenlopende
activiteiten georganiseerd. Er is een grote theaterzaal, een bibliotheek, een gratis
internethoek en WIFI aanwezig.
Vanaf het grote buitenterras van het grand café hebt u prachtig uitzicht over de
vallei en de bergen.
Door de grote verscheidenheid aan activiteiten die in Ciudad Patricia georganiseerd
worden, hoeft u zich nooit alleen te voelen. Deelname is altijd vrijblijvend, maar de
ervaring leert dat deze zeer geliefd zijn onder de bewoners.
Onze activiteiten lopen uiteen van computercursussen tot excursies. We organiseren
regelmatig dansavonden en optredens, BBQ´s and paella met traditionele flamecoshow.
En ook in de omgeving is er van alles op cultureel gebied te beleven!
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Een gezonde geest in een
gezond lichaam
Apartamentos Ciudad Patricia
Calle Rumanía 26 • 03503 Benidorm • España
Tel: +34 965 855 100 • www.ciudadpatricia.com

Naarmate we ouder worden, is het belangrijk om dagelijks
te sporten om een gezonde levensstijl te behouden. Onze
beschikbare sportfaciliteiten maken fit blijven tot een plezier.
• Vier buitenzwembaden
• Verwarmd binnenzwembad
• Fitness
• Jeu de boules baan
• Darts
• Gym en aquagym
• Minigolf
• Buiten fitnessapparatuur
Er zijn verschillende golfbanen in de buurt van Ciudad Patricia.
De Costa Blanca is één van de
gezondste van Europa. Door de
beschutte ligging schommelt de
temperatuur het hele jaar tussen
de 10 en 30ºC.
Veel mensen voelen zich hier
beter, vooral reumapatiënten of
mensen met hart- en vaatziekten,
artrose, allergieën en/of
huidaandoeningen.
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Bus Nº 11
direct naar
Ciudad Patricia

Calle Rumanía 26
03503 Benidorm, Spain
Tel: +34 965 855 100
www.ciudadpatricia.com

