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Panorama in Overijse
Hotel Panorama ligt in hartje Druivenstreek
en Dijleland en in de schaduw van het uitgestrekte Zoniënwoud en het Meerdaalbos.

Hotel Panorama, Hengstenberg 77,
3090 Overijse, tel. 02/687 71 98 en
www.hotelpanorama.be

Het is tevens een fietsvriendelijk verblijfsadres waar je de keuze hebt uit twee fietsarrangementen en waar ook fietsen ter beschikking staan. Je geniet hier al van een arrangement met één overnachting met ontbijt
en driegangendiner, lunchpakket, een fietsnetwerkkaart en fietsen voor 179,90 euro
voor twee. De kamers zijn ruim en hebben een
terras. Na het fietsen kan je hier overigens ook
terecht op een van de twaalf tennisterreinen
van het hotel. De uitbaters zijn zelf fervente
fietstoeristen en kunnen je heel wat interessante tips bezorgen.
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Het Puij Domein in Turnhout

Het vennengebied van Turnhout is één van de
belangrijkste heidegebieden in Vlaanderen,
waar veel zeldzame dieren en planten voorkomen. Een fietsvriendelijk logeeradres is Domein
Het Puij, één van de weinige overigens waar je ‘s
avonds niet meer de deur uit hoeft, want Marc
en Iko zorgen dagelijks voor een drie- of viergangendiner (17,50 euro). Fietsen kan je huren
voor 11 euro per dag (vooraf reserveren) en er
zijn drie tweepersoonskamers.
Wil je eens wat anders doen, dan kan je hier ook
een rondrit per koets en paard boeken. De bed &
breakfast zelf ligt midden in het groen, de tuin is
omzoomd door bomen, op 5 km van het centrum van Turnhout en 3 km van de bossen van

Kasterlee. Prijs per kamer per nacht: 65 euro
met ontbijt.
Het Puij Domein, Steenweg op Diest 101,
2300 Turnhout, tel. 014/44 07 44 en
www.hetpuijdomein.be
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Het Land van Turnhout combineert moeiteloos natuur en cultuur. Je kan hier de stad bezoeken, maar ook groen is hier prominent
aanwezig met naald- en loofbossen, heide en
vennen.

LIMBURG

The Oak in Zutendaal

Hotel The Oak, Windmolenstraat 1,
3690 Zutendaal, tel. 089/79 14 01 en
www.hotel-the-oak.be
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Uiteraard kan je van knooppunt naar knooppunt
fietsen op het Limburgse fietsroutenetwerk,

maar uitbater Paul Zvar heeft daar nog een extra
aan toegevoegd. Hij stippelde zijn eigen routes
uit, allemaal met The Oak als startpunt. Hij heeft
nu al tien boekjes samengesteld, van ± 45 tot ± 70
km in afstand.
Gasten kunnen hier een fietsarrangement boeken van twee tot acht nachten en hebben dus
ruimschoots de tijd de routes van Paul uit te testen. Een fietsverblijf van twee nachten kost 185
euro per persoon en omvat het ontbijt, een drieen een viergangenmenu ’s avonds, fietskaarten
en de keuze uit tien zelf beschreven fietsroutes,
zoals de Maasvallei, door de Mijnstreek of van
Haspengouw naar Alden-Biesen. Fietsen kan je
ter plaatse huren tegen 10 euro per dag. Logeren
doe je in één van de negen kamers of suites.
Gastvrouw Hilde De Backer werd in 2009 nog uitgeroepen tot ‘gastvrouw van het jaar’ door Vlaanderen Lekker Land.

Groepsreis naar de
Wereldexpo Shanghai
Van 1 mei tot 31 oktober vindt in Shanghai de Wereldexpo plaats. Escape Travel organiseert een negendaagse China-rondreis in internationaal gezelschap op twee
vertrekdata, 21 juni en 22 september, met toegang tot
de Wereldexpo. In de vanafprijs van 1.199 euro per persoon, zijn de vluchten, verblijf en ontbijt, transfers per
trein en bus, ticket voor Shanghai Expo en begeleiding
door Franstalige lokale gidsen inbegrepen.
Meer info: www.escapetravel.be of de reisagent.

Foto Kos

Limburg staat bekend als hét fietsparadijs bij
uitstek en hotel The Oak in het groene Zutendaal is de ideale uitvalsbasis om de provincie in
alle windrichtingen te verkennen.

