
Een date night/weekend voor koppels bij B&B Bertemnatuur 
 

Het hoeft niet altijd Valentijn te zijn of je verjaardag om eens even tijd te nemen voor mekaar als 

koppel. Dit verblijfsarrangement “er moet juist niks” is een uit de kluiten gegroeide date night, waar 

vooral genieten en ontspannen op de agenda staat. Eens lekker lang uitslapen, ontbijt op bed, 

eventueel wat relaxen in de sauna en jacuzzi, wat winkelen in Leuven en bij goed weer een terrasje 

doen… het kan allemaal, maar niks moet. Meer info www.Bertemnatuur.be 

 

Gastvrouw Linda van B&B Bertemnatuur doet er alles aan om je tijdens dit weekend te verwennen. 

B&B Bertem Natuur is een uniek viersterren gastenverblijf in het Dijleland, met sfeervolle en ruime 

kamers, een studio en een karaktervolle vakantiewoning. Allen voorzien van alle comfort en een 

badkamer en suite. Uiteraard met gratis en goede wifi-verbinding.  

Na een heerlijke nacht kan je genieten van een uitgebreid ontbijt in de ontbijtruimte en bij goed 

weer van een drankje op het terras. 

Door de centrale, doch landelijke ligging hoort een uitstap naar Leuven, Brussel en Tervuren zeker tot 

de mogelijkheden. Wanneer je kiest om liever niet met de auto naar de kunststeden te gaan, kan dit 

perfect met het openbaar vervoer, de bushalte is amper 400 m weg en de auto kan veilig blijven 

staan op onze gratis parking. 

B&B Bertem Natuur is de ideale vertrekplaats voor een fikse wandeling (Bertemboswandeling) of een 

pittige fietstocht (Brabantse pijl, Voervallei fietsroute) in het golvende Dijlelandschap. Fietsen huren 

is mogelijk, mits reservatie. Voor de eigen, zelf meegebrachte fietsen, is er een afgesloten 

fietsenstalling voorzien. 

http://www.bertemnatuur.be/


Het gastenverblijf heeft tevens een eigen wellnessruimte (sauna, jacuzzi) waar je als gast terecht kan, 

na reservatie. 

 

VERBLIJFSARRANGEMENT “Datenight/weekend voor koppels” (2 overnachtingen) 

1 overnachting 

Ontbijt (mogelijkheid tot laat ontbijt (tot 11u) en ontbijt op bed op zondag) 

Toeristisch informatiepakket met regiogids 

Gratis privéparking 

€ 168 per kamer  

Verdere info en reserveren www.Bertemnatuur.be  

 

http://www.bertemnatuur.be/

