
In en om Lede - een weide tocht 
 22 km  

1

0 m na 0 m ga rechtdoor 

1.5 km na 1.5 km bij Knooppunt 19 sla linksaf naar Knooppunt 18 

5.5 km na 4 km bij Knooppunt 18 ga schuin rechts naar Knooppunt 25 

9.7 km na 4.2 km bij Knooppunt 25 sla rechtsaf naar Knooppunt 26 

10 km na 733 m bij Knooppunt 26 sla rechtsaf naar Knooppunt 24 

13 km na 2.6 km bij Knooppunt 24 ga schuin rechts naar Knooppunt 17 

15 km na 2.1 km bij Knooppunt 17 ga scherp links naar Knooppunt 55 

18 km na 3 km bij Knooppunt 55 sla rechtsaf naar Knooppunt 13 

21 km na 2.6 km bij Knooppunt 13 ga schuin rechts naar Knooppunt 16 

0 m Gastenhuis B&B Bremenhul Lede Hotel

Landelijk en rustig gelegen, ideale uitvalsbasis voor bezoek aan Brussel, de Vlaamse 
kunststeden en de Kust. (2 minuten van station Lede; nabij de opritten E40 en E17) voor 
verblijf tot 5 personen - 1 grote kamer (20 m²) met 2-3 eenpersoonsbedden, ruime zithoek met
tv en bibliotheek, afzonderlijk wc en badkamer met douche, terras/tuin, ruime plaats voor 
fietsen/motos en auto, toegankelijk voor mindervalide gasten.  
 
Voor bijkomende informatie klik hier.  
Copyright : All rights reserved 

1.4 km Mirabella Lede Hotel

Dompel je onder in een authentiek stukje Vlaamse platteland en kom tot rust in Mirabella, een 
gerestaureerde vierkantshoeve op een boogscheut van Aalst en aan de rand van het 
natuurgebied Honegem-Solegem. Onze gezellige kamers zijn voorzien van alle modern comfort. 
Opening augustus 2008.  
 
Voor bijkomende informatie klik hier.  
Copyright : All rights reserved 

9.3 km Hof Selmussen Hofstade Hotel

Omringd door akkers waar paarden en koeien ongemoeid het landschap versieren, in het 
midden van een uitgebreide ecologische tuin en boomgaard, op de Blekte ('vlakte') met 
adembenemende zonsondergangen, ligt Hof Selmussen, sinds generaties bekend als boerenhof, 

Page 1 of 3Afdrukken - In en om Lede - een weide tocht

13/05/2009http://www.routeyou.com/product/file/396294.nl?route=ef73f2ec3191724a47eaf37c9...



nu een hedendaags en charmant guesthouse met een attentievolle en exclusieve aanpak.  
De gelijkvloerse verdieping staat volledig ter beschikking van de gasten die rustig in de living 
naar muziek kunnen luisteren of converseren. Door de centrale ligging een aanrader voor een 
verblijf in Vlaanderen.  
 
Voor bijkomende informatie klik hier.  
Copyright : All rights reserved 
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