
Een weekendje sportief fietsen met de vrienden en achteraf uitblazen 

en logeren in B&B Bertemnatuur 
 

Even afspreken met de vrienden, de wielerclub of collega’s voor een actief, maar ook ontspannend 

weekendje weg? Jullie hoeven hiervoor niet altijd naar de Ardennen, het kan ook dichtbij huis in het 

landelijke Bertem. B&B Bertemnatuur biedt naast comfortabele kamers, lekker ontbijt en rust, ook 

de mogelijkheid om in groep te komen fietsen en achteraf te ontspannen in sauna en jacuzzi.  

De B&B is de ideale startplaats om het glooiende Dijleland  te verkennen. Jullie kunnen kiezen voor 

de fietsroute de Brabantse Pijl met kuitenbijters als de Moskesweg,  het off-road parcours van de 

Dijleland grevelroute of liever het fietsroutenetwerk Dijleland.  

Tot de mogelijkheden behoort ook een afvaart van de Dijle, klievend door het golvende landschap. 

Voor de minder sportieve gasten kan ook een ontspannen moment in sauna en jacuzzi gereserveerd 

worden. 

Moe en voldaan schuiven jullie achteraf de voeten onder tafel voor een authentiek, (h)eerlijk drie-

gangen diner die gastvrouw Linda serveert. 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. 

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. 

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. 

Het gastenverblijf heeft tevens een eigen wellnessruimte (sauna, jacuzzi)  en chillruimte waar je als 

gast terecht kan, na reservatie. 

 

VERBLIJFSARRANGEMENT “Sportief fietsen en wellness”  (2 overnachtingen)  

2 overnachtingen met uitgebreid ontbijtbuffet 

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

Toeristisch informatiepakket  

Afgesloten fietsenstalling 

Droogruimte sportkleren 

Gratis privéparking  

 

€ 290 per persoon 

 

Fietsverhuur op reservatie (gravelbikes, hardtail MBT’s,  stadsfietsen) 

Wellness  op reservatie 

 

Verdere info en reserveren www.Bertemnatuur.be 

 

 

 

 

http://www.bertemnatuur.be/

