
Even weg met het gezin en souvenirs jagen in parken en tuinen in 

Bertem en het Dijleland 

 

 

Vragen als “is het nog ver” en “wat gaan we doen vandaag” horen er tijdens dit weekend niet bij. 

De unieke en landelijke locatie van B&B Bertemnatuur, dichtbij huis en in eigen land zorgt ervoor dat 

er geen lange autoritten nodig zijn en je toch het gewenste “even weg van alles”-gevoel krijgt. 

Vanuit de B&B kan je op wandel in de nabijgelegen velden en bossen, kanovaren op de Dijle, fietsen langs 

de mooie vergezichten in het golvende landschap, ontdek je kastelen, parken en tuinen in de buurt. Je kan 

genieten van een ijsje bij de buren, picknicken op de picknickweide van het Vossenhol, winkelen en..  bij 

goed weer terrassen doen in Leuven… kortom, voor elk wat wils. 

Uw gastvrouw Linda zorgt daarnaast ook voor een picknickmand met “lekkers van bij ons”  en daar 

bovenop nog voor een verrassing voor de kids. Meer info www.Bertemnatuur.be 

 

B&B Bertem Natuur is een uniek 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. Als gezin kan je ook opteren voor een 

familiekamer. 

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

weer van een drankje op het terras, terwijl de kinderen schommelen en spelen. 

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 400m weg  en de auto kan veilig blijven 

staan op onze gratis parking. 

http://www.bertemnatuur.be/


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. 

 

VERBLIJFSARRANGEMENT “Parkenparade Gezin”  

2 overnachtingen met uitgebreid ontbijtbuffet 

1 picknickmand voor het gezin 

Verrassing voor de kinderen  

Fietsenstalling 

Toeristisch informatiepakket met regiogids  

Gratis privéparking 

 

€ 365  per gezin (2 volwassenen en 2 kinderen jonger dan 12 jaar) 

Fietsverhuur (vooraf te reserveren) 

 

Verdere info en reserveren www.Bertemnatuur.be 

 

http://www.bertemnatuur.be/

