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Naturisme B&B Ilmatar 'Clothing Optional' 

Naturisme B&B Ilmatar 'Clothing 

Optional' 

Tapuitstraat 9 

8540 Deerlijk 

Tel:0032473717180 

info@ilmatar.be 

https://www.ilmatar.be 

Lat: 50.842804 

Long: 3.367266 

Naturisme B&B Ilmatar 'Clothing 

Optional', een pareltje met 3 

slaapkamers op gelijkvloers en zijn 

luxe ingericht. 

* voorzien van een tweepersoons 

boxspring bed, wifi, tv, salon, koffie 

en thee. 

* elk voorzien van een luxe badkamer 

met ligbad, aparte douche, toilet, 

wastafel. 

* kamers komen rechtstreeks uit op 

het terras en nieuw aangelegde tuin 

Eén kamer (Lappi) is verbonden met 

wellness met infrarood sauna, Finse 

sauna, stoombad. 

Ruim buitenterras met parasols, 

ligzetels. Een tuin met kunstgras, 

buitendouche, stortemmer, overdekt 

zonneterras,... En een zalige 

buitensauna, door alle kamers te 

gebruiken. 

Algemeen 

* Veilig parkeren op eigen terrein 

binnen de poort, laadpunt voor 

elektrische voertuigen 

* Verschillende grote supermarkten 

binnen een straal van 5 km. 

* We bevelen jullie graag ook enkele 

restaurants in de buurt aan voor 

ieders budget. 

* B&B is Naturistisch / Clothing 

Optional, je word naturistisch 

ontvangen tijdens de uitgebreide en 

persoonlijke verwelkoming 

Activiteiten 

Aan de gegevens die hier staan kunnen geen rechten ontleend worden. De 

informatie op deze pagina zijn voor een groot deel afkomstig van bezoekers. Zie 

je fouten of heb je aanvullingen, help ons en geef het door op naturismegids.nl 



2Naturisme B&B Ilmatar 'Clothing Optional' (25-05-2023)

* Eigen fietsroute op het nabij 

gelegen fietsknooppunten-netwerk. 

Nieuwe elektrische fietsen te huur. 

* Wandelknooppunten-netwerken in 

de buurt, de eigenaren helpen je 

graag bij het uitstippelen van een 

leuke route. 

* Nabij gelegen steden als Kortrijk 

met zijn gezellige terrasjes en 

cultuur. 

* Subtropisch zwemparadijs met 

langste glijbanen van Europa in 

Kortrijk op 10 km afstand. 

* Vlaamse Ardennen om te fietsen of 

te wandelen 

* Provinciaal domein De Gavers op 

fiets-of wandelafstand 

Algemeen 

Aantal kamers: 3 

Aantal eenheden met eigen sanitair: 3 

Keuken 

WIFI / internet gratis 

Faciliteiten 

Sauna 

Sauna 

Eten en drinken 

Ontbijtopties 

Bar 

Activiteiten 

Georganiseerde activiteiten voor 

volwassenen 

Diversen 

Nederlands gesproken 

Engels gesproken 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

