B&B DE BOSKOUTER
WELLNESS

ZWEMBAD
SAUNA
HOTTUB

EXCLUSIEF!

HONDVRIENDELIJK
WANDELWALHALLA

IN DE VLAAMSE
ARDENNEN
ORGANISATIE TREKTOCHTEN VLAAMSE
ARDENNEN

MEERDAAGSE, INCL
BAGAGEOVERDRACHT
EN ALLE MAALTIJDEN
www.deboskouter.be
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www.deboskouter.be
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ACCOMMODATIES
OM VAN WEG
TE DROMEN

max 6 personen
ingerichte keuken

airco, wifi, TV

GASTENKAMER

max 2 personen

wifi,, microgolf,
buitendouche

max 4 personen
ingerichte keuken, wifi,
TV, buitendouche

KAMPEERHUT

VELDHUISJE

HONDEN WELKOM
Logeren met je hond

Alle gemakken voor
jou en je hond

Wandelroutes

Dat kan! b&b De Boskouter is
een hondvriendelijke b&b
waar je dus je trouwe
viervoeter
zeker
mag
meebrengen om hier samen
met de baasjes te verblijven.
We
hebben
zelf
een
bordercollie,
gecastreerde,
reu (geboren Mei 2019) die
het heel leuk vindt als er
hondjes
meekomen.
Zijn
naam is Max en hij speelt
super graag met andere
hondjes.

B&B De Boskouter is niet
alleen de ideale verblijfplaats
voor je hond, maar ook voor
jou zijn er allerlei gemakken
aanwezig. In de tuin vind je
een ware wellness. Je kunt
genieten in de buitensauna,
maar ook even helemaal tot
rust komen in de hottub,
terwijl je hond lekker vrij in
de tuin kan lopen. Verder kun
je van mei tot en met
september
ook
een
verfrissende duik nemen in
het buitenzwembad. De tuin
leent zich uitstekend voor een
gezellige barbecue. De tuin is
helemaal omheind. Je kan je
hond dus vrij laten rondlopen
in de tuin zonder zorgen dat
hij of zij gaat weglopen.

Wanneer je met je hond op
vakantie
gaat
wil
je
natuurlijk ook fijn wandelen
in de buurt. Rondom B&B De
Boskouter zijn er volop leuke
wandelroutes te vinden die je
met je hond kunt lopen. Er
zijn routes van 5 kilometer,
maar ook van 11 kilometer,
zodat je de lengte van de
wandeling aan jou en je
viervoeter kunt aanpassen.
Na de wandeling kan je je
hond
wassen
in
het
hondenbad.

Op onze facebookpagina kan
je veel filmpjes van Max met
andere honden bekijken.
www.facebook.com/deboskouter

www.deboskouter.be

OUTDOOR WELNESS

ZWEMBAD
HET VERWARMDE BUITENZWEMBAD VAN 1M40 DIEP, 5M
X 9M LANG, KAN JE VANAF
MEI - SEPTEMBER GEBRUIKEN
TIJDENS JE VERBLIJF.
DE TEMPERATUUR VAN HET
ZWEMWATER
IS
MAX
27
GRADEN. IS HET NOG TE KOUD
OM TE ZWEMMEN? GENIET
DAN VAN ONZE WELLNESS. DE
HOTTUB EN DE SAUNA KAN JE
HET
HELE
JAAR
DOOR
BOEKEN.

SAUNA &
HOTTUB
TIJDENS JE VERBLIJF KAN JE
UITGEBREID
GENIETEN
VAN
ONZE OUTDOOR WELLNESS
MET DE BARRELSAUNA (85°C)
EN DE HOTTUB (40°C). BEIDE
WORDEN MET HOUT GESTOOKT
DOOR ONS, ZODAT JIJ ALLEEN
MAAR HOEFT TE GENIETEN.

www.deboskouter.be

www.deboskouter.be

www.deboskouter.be

TE DOEN ROND
@deboskouter

WANDELWALHALLA
Vanuit b&b De Boskouter

TOP 3
mooiste onverharde
wandelroutes
Poortjeswandeling

5, 8 of 11km

Kasteel van
Voorde

9 km

Naar vijver van
Appelterre

9 km

WANDEL
KILOMETERS AAN
WANDELINGEN VIA
DE MOOISTE TRAGE
WEGEN HEBBEN WIJ
VOOR JOU
VERZAMELD IN ONZE
EIGEN WANDELGIDS.

De Vlaamse Ardennen verrassen je
door adembenemende landschappen,
legendarische hellingen, pittoreske
dorpjes en een prachtige natuur.

MEER DAN 50
WANDELINGEN
LIGGEN OP JE TE
WACHTEN IN DE
GASTENKAMER,
VELDHUISJE EN DE
KAMPEERHUT.

Vanuit b&b DE BOSKOUTER

FIETS
B&B DE BOSKOUTER
IS DE IDEALE
VERTREKPLAATS
VOOR FIETSTOCHTEN
IN ONZE PRACHTIGE
STREEK RONDOM
GERAARDSBERGEN
EN DE REST VAN DE
VLAAMSE ARDENNEN.
FIETSKNOOPPUNT 69
LIGT AAN DE B&B EN
VAN HIERUIT KAN JE
DUS URENLANG
FIETSEN DOOR
FIETSKNOOPPUNTEN
TE VOLGEN, PUBLIEKE
FIETSROUTES
VOLGEN, OF ONZE
EIGEN FIETSROUTES!

Wandelend en fietsend
is dé perfecte manier
om ze te ontdekken.

#hike #bike #like

TREKTOCHTEN DOOR
DE
VLAAMSE ARDENNEN
Meerdaagse
trektochten
In samenwerking met andere
b&b’s
uit
de
streek,
organiseren we trektochten in
de Vlaamse Ardennen, zowel
te voet als per fiets.
Een trektocht in de Vlaamse
Ardennen bestaat uit een lus
waarbij je elke dag rond 15 a
25km wandelt, of 45 tot
60km fietst, van de ene b&b
naar de andere b&b.
We bieden deze trektochten
aan als:

tweedaagse
driedaagse
vijfdaagse

www.deboskouter.be

Alles is voor u
geregeld
Na je eerste overnachting, in
een van de b&b’s, ontvang je
de routes naar de volgende
b&b. Je hoeft dus zelf geen
routes meer uit te stippelen.
Je bagage wordt door de b&b
waar je verblijft gratis
gebracht naar de volgende
b&b.
In elke b&b krijg je een
heerlijk ontbijt, lunchpakket
voor onderweg en een
avondmaal bestaande uit
twee gangen.

Inschrijven voor deze
trektochten
Ga naar onze website
www.deboskouter.be
Dien je aanvraag in en wij
bekijken, samen met de
deelnemende
b&b's,
de
mogelijkheden. Vaak ontvang
je al binnen de 24u een
voorstel van ons.

FIETS PARADIJS

Pitoreske
dorpjes,
kuitenbijters,
de ronde van
vlaanderen,
de muur, de
bosberg, ...
Ontdek en fiets alle
wielerklassiekers zelf,
of doe het kalmer aan
en ontdek alle
gezellige dorpjes van
de Vlaamse Ardennen,
met de fiets.

b&b De Boskouter ligt op
fietsknooppunt 69.
Van hieruit start je
fietstocht naar keuze.
Stippel je eigen routes uit
dankzij de
fietsknooppunten
routeplanner van
vlaanderen-fietsland.be

HTTPS://WWW.VLAANDERENFIETSLAND.BE/NL/LODGINGS/REGION/VLAAMSEARDENNEN/564/BB-DE-BOSKOUTER

Quality time
met je hond!

ZWEMMEN
afgebakende
zwemzone voor
honden

SPELEN
Hondenlosloopweide
met struiken, en een
poel in het midden.
+ Puppyweide
+ hondentoilet

Ingang C, Kampstraat, Geraardsbergen

Provinciaal domein De Gavers

ETEN
Hondvriendelijk terras aan het
water of binnen in het
restaurant.

lekkere warme gerechten,
maar ook pannenkoeken, en
andere desserts.

Parking A,
Onkerzelestraat,
Geraardsbergen

Vakantie, dat is lekker eten!
Diverse leveranciers
brengen hun
takeaway maaltijden
tot bij je aan de
accommodatie
TAKEAWAY

ZELF KOKEN
De gastenkamer heeft
een uitstekende
uitgeruste keuken,
't Veldhuisje een
kitchenette en de
kampeerhut een
microgolf.
+ BBQ faciliteiten

RESTAURANTS

Gezellig uit eten gaan.

Check onze
suggesties
op onze website
Hondvriendelijke
restaurants in
onze oplijsting!

B&B De Boskouter
Simoenstraat 9
9506 Smeerebbe Vloerzegem

www.deboskouter.be

Andy, Eva
en Arran

