
“Kom tot rust in B&B Bertemnatuur en geniet van de parken en tuinen 

in het Dijleland” 

 

 

 

Zijn jullie ook elk jaar op zoek naar een uniek logeeradres dichtbij huis, waar jullie met de hele familie 

of met de vriendengroep in alle comfort samen kunnen genieten van een weekendje weg in eigen 

land? Laat je verrassen door de voorjaarsbloeiers tijdens de Bertemboswandeling (9km) of fiets de 

Voervallei fietsroute (47km) langsheen parken en tuinen.  Tijdens de Parkenparade zorgt uw 

gastvrouw Linda voor een picknickmand met “lekkers van bij ons”  voor onderweg en ’s avonds schuif 

je de voeten onder tafel voor een (h)eerlijk, oprecht 3-gangendiner met streekeigen producten. Door 

de centrale en landelijke ligging is B&B Bertemnatuur, de ideale uitvalsbasis naar Leuven en Brussel 

met de fiets of met de bus. Meer info  www.Bertemnatuur.be  

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. 

http://www.bertemnatuur.be/


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. 

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

na reservatie. 

 

VERBLIJFSARRANGEMENT “Parkenparade” (2 overnachtingen) 

2 overnachtingen met uitgebreid ontbijtbuffet 

1 diner met streekeigen producten (soep of voorgerecht, hoofdgerecht en dessert) 

1 picknickmand voor 2 personen 

Toeristisch informatiepakket met regiogids 

Gratis privéparking 

€ 247 per persoon  

Fietsverhuur (vooraf te reserveren) en fietsenstalling 

 

Verdere info en reserveren www.Bertemnatuur.be  

 

 

 

 

http://www.bertemnatuur.be/

