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HOTEL O’MER

EEN DAG OP VAKANTIE IN 
HOTEL O’MER

Maak kennis met hotelgast 
Astrid. Tijdens haar verblijf 
in hotel O’mer neemt ze 
ons graag mee doorheen 
haar dag, het hotel en de 
leuke uitstappen.

“Dit is echt vakantie: een 
uitgebreid ontbijtbuffet met 
boterkoeken en brood, zoet 
beleg, charcuterie, cornflakes… 
Zo leuk om op vakantie in de 
watten gelegd te worden!”

”We konden deze ochtend kiezen 
wat we wilden doen. Ik koos 
om uit te waaien aan zee. We 
maakten een stevige wandeling. 
Jeroen ging met me mee. Het 
was héérlijk, want de zon was er 
ook.”
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In hotel O’mer ga je gewoon op hotel: Je checkt je valiezen in en 

je slaapt in een echte hotelkamer met je eigen badkamer.  

‘s Morgens geniet je van een heerlijk ontbijtbuffet.  

 

O’mer organiseert en begeleidt dagelijks activiteiten. Je gaat 

samen op stap en leert nieuwe mensen kennen. En je hoeft je 

nooit zorgen te maken: een begeleider geeft een antwoord op 

jouw (ondersteunings-)vragen, 24 op 24. 

Wie kan in hotel O’mer op vakantie?
Iedereen kan op vakantie in hotel O’mer. Hotelgasten met een 
ondersteuningsnood kunnen met een persoonsvolgend budget  
rekenen op professionele begeleiding, toffe activiteiten en drie 
maaltijden per dag. 

Hotel O’mer
Vakantiesfeer op 
jouw maat"DIT IS ÉCHT VAKANTIE! 

EEN LEUKE PLEK 
WAAR JE VEEL NIEUWE 
VRIENDEN MAAKT.”
 

“Op zondag is het 
frietjesdag! Ik mag 
samen met Gaëlle 
verse frietjes halen bij 
ons vast frietkot.”

“Vandaag eten we stoofvlees bij 
de frietjes. Wist je trouwens dat 
het dagcentrum van ‘t Bilkske het 
stoofvlees zélf gemaakt hebben?”
“Na mijn middagmaal ga ik even 
rusten op mijn kamer. Een boek lezen, 
een beetje televisie kijken… Want, 
straks gaan we op uitstap met alle 
hotelgasten. Ik moet uitgerust zijn :-).”

“Waaaaw, hier was ik nog 
nooit geweest! We bezochten 
Retranchement, een dorpje in 
Nederland: slenteren door de 
straatjes, luisteren naar een 
muziekband in het strandpavil-
joen, een warme choco drinken... 
Dit is écht vakantie! Trouwens. 
Je ziet het op onze foto: We had-
den ook een supertoffe groep!” 

Astrid had een fantastisch 
weekend aan zee. Wil jij ook 
op vakantie komen? Neem dan 
snel contact met ons op! 

Meer info 
Hotel O’mer 
Consciencestraat 45,  
8370 Blankenberge

050 41 13 49 
o-mer@oranje.be  
www.o-mer.be


