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Natuurpracht van Schelde, Rupel, Durme, Dijle en Dender 
Historische stadscentra vanaf het water bekeken 

Per boot over Ronquières en Strépy-Thieu 
Brabantse kanalen in volle vernieuwing 

Brussel, stad aan het water



Imponerende waterwegen... 
Laat je overweldigen door de meest spectaculaire boottocht in 
België over het Henegouws Plateau en door de fascinerende 
scheepsliften van Ronquières en Strépy-Thieu. Maak kennis 
met het nieuwe Brussel aan het water en geniet van de Groene 

Gordel langs het Zennekanaal. Vaar filevrij met de Waterbus. 
Kijk vanop de eerste rij naar de boeiende wereld van de moderne 

scheepvaart, havenontwikkeling en logistiek! Neem deel aan een 
avondcruise en geniet van een aperitiefje terwijl je de rustige Dender 

afvaart of wegdroomt bij de prachtige natuur van de Schelde.

Of je nu kiest voor een korte rondvaart, een volledige dagtocht of een avondtocht, met een 
ervaren, vriendelijke bemanning en een boeiende gids beleef je meer en ontdek je altijd 
nieuwe dingen. Het toeristisch vaarseizoen met een uitgebreid en gevarieerde aanbod van 
boottochten, waaraan je zowel individueel als in groep kan deelnemen, loopt van 1 mei t/m 
30 september. Een vereniging, instelling of bedrijf kan het hele jaar door een schip afhuren 
voor een boottocht die we naar wens uitwerken.

‘Kanaaltochten Brabant’, ‘Brussels by Water’, ‘Boottochten Scheldeland’, ‘Circuits Brabant-
Hainaut’ en ‘Op-en-om-de-Dender’ bieden boottochten aan in eigen streek. Vaar mee terwijl  
je geniet van een hapje en een drankje. Je kan je boottocht ook combineren met een stads-
bezoek, een natuurwandeling of een fietstocht. 
Scaldisnet bundelde de tochten in deze brochure. De reservatie en praktische uitvoering van 
het programma worden verzorgd door Rivertours. 

Prettige boottocht!
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Varen in en vanuit

Brussel, Brabant
en Henegouwen

Varen op het Zennekanaal met indrukwekkende bruggen 
en sluizen en op de tijgebonden Schelde en haar unieke 
rivierlandschappen. Bezoek aan Rupelmonde. 

V/A: Brussel - Havenlaan 6 (voor KBC) 9:00 ¨ 18:00
 Brussel - Heembeekkaai 9:30 ¨ 17:30
 Vilvoorde - Steenkaai / Havenstraat 9:45 ¨ 17:00

Prijs: € 25 | kind: € 18 | < 3j.: € 5
 Enkel varen: € 20 | kind: € 13 | < 3j.: gratis

Data: Zaterdag 9/05 
 Dinsdag 7/07 
 Zondag 30/08/2015
 Voor groepen: ook op andere data!

Vertrek per bus naar Antwerpen. Gegidst stadsbezoek 
of vrij verblijf. Daarna gegidste boottocht naar Vilvoorde 
en Brussel. Varen op de Schelde en het Zennekanaal 
met versassingen in de sluizen van Wintam en Zemst. 

V/A: Brussel - Havenlaan 6 (voor KBC) 9:00 ¨ 18:00
 Brussel - Heembeekkaai 9:30 ¨ 17:30
 Vilvoorde - Steenkaai / Havenstraat 9:45 ¨ 17:00

Prijs: € 29 | kind: € 22 | < 3j.: € 7
 Enkel varen: € 22 | kind: € 15 | < 3j.: gratis 
 Gegidst stadsbezoek Antwerpen: € 2

Data: Dinsdag 2/06 - 25/08 - 8/09 - 29/09  
 Vrijdag 10/07/2015

Dagtocht naar het Scheldeland (Rupelmonde - Temse) 
vanuit Brussel en Vilvoorde ! boot-buscombinatie

1

! boot-buscombinatie
Dagtocht naar Antwerpen 
vanuit Brussel en Vilvoorde

2

TOPPER!
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Rondvaart door Brussel, Molenbeek en Anderlecht 
vanuit Brussel en Anderlecht

4

Ontdek het nieuwe Brussel aan het water. Met versas-
singen in de sluizen van Molenbeek en Anderlecht. 
Maaltijd mogelijk. 

V/A: Brussel - Havenlaan 6 (voor KBC) 10:00 ¨ 13:30
 Anderlecht - Vaartdijk (CDS) 11:00 ¨ 12:30

Prijs: Vanuit Brussel: € 10 | kind: € 8 | < 3j.: gratis
 Vanuit Anderlecht: € 6 | kind: € 5 | < 3j.: gratis

Data: Zondag 5/07 - 19/07 - 26/07 - 9/08 - 23/08 -  
 30/08/2015

Rondvaart door de Groene Gordel 
vanuit Brussel en Vilvoorde

3

Verken de haven van Brussel en het Zennekanaal in 
noordelijke richting. Boottocht naar Grimbergen, Kapelle-
op-den-Bos, Zemst en terug. Maaltijd mogelijk. 

V/A: Brussel - Havenlaan 6 (voor KBC) 10:00 ¨ 13:30
 Vilvoorde - hoek Steenkaai / 11:00 ¨ 12:30 
 Havenstraat

Prijs: Vanuit Brussel: € 10 | kind: € 8 | < 3j.: gratis
 Vanuit Vilvoorde: € 6 | kind: € 5 | < 3j.: gratis

Data: Zondag 17/05 - 31/05 - 21/06 - 23/08 - 6/09 -   
 13/09 - 27/09/2015
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Aperitiefcruises
vanuit Brussel ! met één GRATIS aperitief p.p.

5

Ontspannende zomerse avondtocht met sfeervolle 
achtergrondmuziek. Eén gratis aperitief.  
Maaltijd mogelijk vanaf 19:00. 

V/A: Brussel - Akenaai (Brussel Bad) 19:30 ¨ 21:30 
 of Becokaai / Havenlaan 6 (voor KBC)

Prijs: € 10 | kind: € 8 | < 3j.: gratis

Data: 

Zomerrondvaarten in Brussel
! zonder reservatie

Kom het nieuwe Brussel aan het water ontdekken.  
Rondvaarten van 50 min. 

V/A: Brussel - Akenaai (Brussel Bad) 
 of Becokaai / Havenlaan 6 (voor KBC)*  
 om 10:00, 11:00, 14:00, 15:00 en 16:00

Prijs: € 4 | kind: € 2 | < 3j.: gratis

Data: 

Tijdens

Ook tijdens

3/07 ¨ 9/08/2015  
alle dagen behalve maandag

1/07 ¨ 15/09/2015  
op dinsdag, vrijdag  
en zaterdag

* Meer info op www.brusselsbywater.be 
Lange rondvaarten (2u) met de Waterbus om 12:00 of 
kom naar Brussel Bad met de boot vanaf Vilvoorde of het 
noorden van Brussel. Alle info op www.waterbus.eu 
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Dagtocht naar het Scheldeland 
vanuit Kapelle-op-den-Bos en Willebroek 

7

Varen naar het prachtige Scheldeland, met versassingen 
in de Zeesluis van  Wintam/Bornem. Bezoek aan Temse 
en St-Amands. 

V/A: K-o/d-B - Westdijk (centrum), 9:00 ¨ 18:00 
 Kerselaarlaan
 Willebroek - Groene laan 9:30 ¨ 17:30

Prijs: € 20 | kind: € 15 | < 3j.: gratis

Data: Donderdag 9/07 - 24/07/2015

 Voor groepen: ook op andere data!

Dagtocht naar Rupelmonde en Antwerpen 
vanuit Kapelle-op-den-Bos en Willebroek 

8

Afwisselende boottocht met versassingen in de Zeesluis 
van  Wintam/Bornem. Bezoek aan Rupelmonde en 
Antwerpen. 

V/A: K-o/d-B - Westdijk (centrum), 9:00 ¨ 18:00 
 Kerselaarlaan
 Willebroek - Groene laan 9:30 ¨ 17:30

Prijs: € 20 | kind: € 15 | < 3j.: gratis

Data: Maandag 6/07 - 20/07/2015

Boottocht naar St-Pieters-Leeuw, Beersel/Lot en Halle 
vanuit Brussel en Anderlecht ! terug per fiets, bus of trein

6

Vaar dwars door Brussel naar de groene rand.

V: Brussel - Havenlaan 6 8:00 ¨ 12:30 (A: Halle)
 Anderlecht - Vaartdijk 9:00 ¨ 12:30 (A: Halle)
 Anderlecht - Veeweide 10:15 ¨ 12:30 (A: Halle)
 S-P-L - ‘De Molens’ 11:00 ¨ 12:30 (A: Halle)
 Beersel/Lot - Stationstr. 11:30 ¨ 12:30 (A: Halle)

Prijs: Vanuit Brussel, Anderlecht:  
 € 5 | kind: € 4 | < 3j.: gratis
 Vanuit S-P-L, Lot: € 3 | kind: € 2 | < 3j.: gratis 
 Fiets aan boord: gratis

Data: Vrijdag 8/05 - 15/05 - 22/05 - 29/05 - 5/06 -  
 12/06 - 26/06 - 31/07 - 14/08 - 21/08 - 28/08 -  
 4/09 - 18/09 - 25/09/2015

TIP! 
Varen & 
fietsen!

NIEUW!
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! vaar- en fietscombinatie 
Boottocht tot het Hellend Vlak (benedenzijde)  
vanuit Halle

10

Met versassingen in de sluizen van Lembeek en Ittre.
Terug per fiets! Groepen: terugkeer per bus.

V: Halle - Suikerkaai 13:30 ¨ 16:30 (A: Ronq.) 
 Tubize - pont de 14:30 ¨ 16:30 (A: Ronq.) 
 Clabecq

Prijs: € 8 | kind: € 6 | < 3j.: gratis 
 Fiets aan boord: gratis

Data: Donderdag 10/09  
 Vrijdag 8/05 - 15/05 - 22/05 - 29/05 - 5/06 -  
 12/06 - 26/06 - 31/07 - 14/08 - 21/08 - 28/08 -  
 4/09 - 18/09 - 25/09/2015

TIP! 
Varen & 
fietsen!

Vertrek per bus naar Strépy-Thieu. Boottocht door de 
scheepslift van Strépy-Thieu, over het Hellend Vlak van 
Ronquières en door de sluizen van Ittre en Lembeek.  
Je geniet van historisch erfgoed en prachtige vergezich-
ten over de regio. Eén van de meest spectaculaire 
boottochten in ons land! 

V/A: Halle - Suikerkaai 9:00 ¨ 18:00

Prijs: € 30 | kind: € 23 | < 3j.: € 7 
 Enkel varen: € 25 | kind: € 18 | < 3j.: gratis

Data: Zondag 10/05 - 17/05 - 24/05 - 31/05 - 7/06 -  
 14/06 - 28/06 - 2/08 -16/08 - 23/08 -30/08 -  
 6/09 - 13/09 - 20/09 - 27/09/2015

Dagtocht door de scheepslift van Strépy-Thieu 
én over het Hellend Vlak - vanuit Halle

9

! boot-buscombinatie

Alles 
in 

één 
dagtrip!



Boottocht over het Hellend Vlak én 
door de scheepslift van Strépy-Thieu vanuit Strépy-Thieu

Vertrek per bus aan de benedenzijde van de scheeps-
lift van Strépy-Thieu. Boottocht over het Henegouws 
Plateau met gebruik van beide spectaculaire ‘kunst-
werken’. Bezoek hydraulische scheepsliften op het 
historisch Centrumkanaal (Unesco werelderfgoed). 

V/A: Strépy-Thieu - benedenzijde lift 10:00 ¨ 17:00
 Ronquières - start boottocht 11:00    
 benedenzijde Hellend Vlak (rue de Chenu)

Prijs: € 25 | kind: € 18 | < 3j.: € 5 
 Enkel varen: € 20 | kind: € 13 | < 3j.: gratis 
 Fiets aan boord: € 3

Data: Zat. 9/5 - 16/5 - 23/5 - 30/5 - 6/6 - 13/6 - 27/6 -  
 1/8 - 15/8 - 22/8 - 29/8 - 5/09 - 19/09 - 26/09/2015

12

! boot-buscombinatie

Boottocht naar Brussel 
vanuit Halle en Lot/Beersel ! terug per fiets, bus of trein

11

Vaar van de groene rand dwars door Brussel. 

V: Halle - Suikerkaai 8:00 ¨ 12:30 (A: Bru.)
 Beersel/Lot - Stationstr. 9:00 ¨ 12:30 (A: Bru.)
 S-P-L - ‘De Molens’ 9:30 ¨ 12:30 (A: Bru.)
 Anderlecht - Veeweide 10:15 ¨ 12:30 (A: Bru.)
 Anderlecht - Vaartdijk 11:00 ¨ 12:30 (A: Bru.)

Prijs: Vanuit Halle, Lot, S-P-L:  
 € 5 | kind: € 4 | < 3j.: gratis
 Vanuit Anderlecht: € 4 | kind: € 3 | < 3j.:  gratis 
 Fiets aan boord: gratis

Data: Maandag 4/05 - 11/05 - 18/05 - 25/05 -1/06 -  
 8/06 - 15/06 - 29/06 - 3/08 - 17/08 - 24/08 -  
 31/08 - 7/09 - 14/09 - 21/09 - 28/09/2015

TIP! 
Varen & 
fietsen!

8

De scheepslift
van Strépy-Thieu:
een kanaal 75m
boven het landschap!

TOPPER!



vaarhappening 2015
Brabantse 

Boottochten en rondvaarten, geleide fietstochten 
en wandelingen, muziek en animatie op de kade.  

www.vaarhappening.be

op en rond het Zennekanaal. 
Start van het toeristisch vaar-
seizoen in Brussel en Brabant

vrijdag 1 mei 2015

happening 2015
Schelde 

Ontdek alle troeven 
van het Scheldeland! 
Rondvaarten, geleide fietstochten, wandelingen  
en bezoeken. Van de zuidelijke rand rond  
Antwerpen tot Wetteren stellen alle Schelde-  
en Rupelgemeenten hun bezienswaardigheden  
langs de Schelde gratis open.

www.scheldehappening.be

Paasmaandag 6 april 2015

9

De Waterbus: klokvast, comfortabel en filevrij!
op dinsdag, woensdag en donderdag van 1/05 tot 31/10/2015 
en dagelijks (behalve maandag) van 3/07 tot 9/08/2015
De Waterbus is een openbare lijndienst OP het Zennekanaal tussen Brussel en Vilvoorde én 
tussen Brussel, Van Praetbrug en Neder-Over-Heembeek. Aan boord kan je ontbijten, iets drinken, 
de krant lezen, vergaderen of gewoon van de omgeving genieten. De verschillende haltes van de 
Waterbus liggen nabij tram, bus, metro en treinstations. Ook de fiets kan steeds mee aan boord. 

Dienstregeling en tarieven op 

www.waterbus.eu
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Varen op Schelde, Rupel, 
Durme, Dijle en Dender

Rondvaart langs de monding van de Durme, voorbij 
Hamme-Driegoten tot Sint-Amands. Keren en varen 
langs Hingene en de ‘Notelaer’, de monding van de 
Rupel en  Rupelmonde. Maaltijd mogelijk vanaf 13:00. 

V/A: Temse - Wilfordkaai 
  korte tocht (1u45min) 14:00 ¨ 15:45 
  of 16:00 ¨ 17:45 
  lange tocht (3u45min) 14:00 ¨ 17:45

Prijs: Korte tocht: € 6 | kind: € 5 | < 3j.: gratis
 Lange tocht: € 11 | kind: € 9 | < 3j.: gratis

Data: Zondag 21/06 - 5/07 - 19/07 - 26/07 - 2/08 -  
 9/08 - 16/08 - 23/08 - 6/09/2015

Rondvaart langs Rupelmonde, Hingene, de monding 
van de Rupel, de abdij van Hemiksem, Hoboken tot voor 
de Antwerpse rede. Met mooi zicht op de ‘skyline’ van de 
stad. Maaltijd mogelijk vanaf 13:00. 

V/A: Temse - Wilfordkaai 14:00 ¨ 17:45 
 Hemiksem - veer Callebeek 14:55 ¨ 16:55 
 (ook vanuit Kruibeke)

Prijs: Vanuit Temse: € 11 | kind: € 9 | < 3j.: gratis 
 Vanuit Hemiksem: € 6 | kind: € 5 | < 3j.: gratis

Data: Zondag 10/5 - 24/5 - 7/6 - 20/9/2015

Schelderondvaart naar Rupelmonde en St-Amands 
vanuit Temse

13

Schelderondvaart naar Antwerpen 
vanuit Temse en Hemiksem (Kruibeke)

14

NIEUW!

Elke zondag: 
Schelderondvaarten vanuit Temse!
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Vaar langs de mooie rede van Antwerpen en het MAS, 
Doel, Lillo, de containerhavens en het Deurganckdok. 
Leer meer over de ontwikkelingen op en om de Schelde. 
Geleid bezoek Antwerpen of vrij verblijf. 

V/A: Temse - Wilfordkaai 9:30 ¨ 18:30
 Hemiksem - veerdienst Callebeek 10:20 ¨ 17:20 
 (ook vanuit Kruibeke)

Prijs: Vanuit Temse: € 25 | kind: € 18 | < 3j.: gratis 
 Vanuit Hemiksem: € 20 | kind: € 15 | < 3j.: gratis 
 Gegidst stadsbezoek Antwerpen: € 2

Data: Dinsdag 4/08 - 18/08 - Donderdag 21/05 -  
 18/06 - 2/07 - 16/07 - 3/09 - 17/09/2015

Dagtocht naar Antwerpen, Lillo en de containerhavens 
vanuit Temse en Hemiksem (Kruibeke)

Ontspannende zomerse voormiddagcruise op de idyl-
lische Durme. Met één gratis aperitief en sfeervolle 
achtergrondmuziek. 

V/A: Temse - Wilfordkaai 10:30 ¨ 12:30

Prijs: € 10 | kind: € 8 | < 3j.: gratis

Data: Zaterdag 10/05 - 22/08 
 Zondag 24/05 - 6/09/2015

! met één GRATIS aperitief p.p.
Aperitiefcruises op de Durme 
vanuit Temse

16

17

Rondvaart langs de Durmemonding en poëtische Schelde-
dorpen zoals Mariekerke, St-Amands, Vlassenbroek en  
het natuurgebied ‘de Kramp’ tot Dendermonde.  
Maaltijd mogelijk vanaf 13:00. 

V/A: Temse - Wilfordkaai 14:00 ¨ 17:45 
 St-Amands - kaai 15:00 ¨ 16:45

Prijs: Vanuit Temse: € 11 | kind: € 9 | < 3j.: gratis 
 Vanuit St-Amands: € 6 | kind: € 5 | < 3j.: gratis

Data: Zondag 3/5 - 17/5 - 31/5 - 14/6 - 28/6 - 12/7 -  
 30/8 - 13/9 - 27/9/2015

Schelderondvaart naar Dendermonde 
vanuit Temse en St-Amands

15
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Boottocht op de Schelde, de Rupel en de Dijle tot 
hartje Mechelen (Winketkaai). Geleide wandeling in de 
Mechelse binnenstad of vrij verblijf. 

V/A: Temse - Wilfordkaai 9:00 ¨ 18:00
 Schelle - veersteiger 10:00 ¨ 17:15 
 via Tolhuisstraat 
 Boom - kaai/veersteiger 10:30 ¨ 16:45

Prijs: Vanuit Temse/Schelle: € 20 | kind: € 15 
 Vanuit Boom: € 15 | kind: € 10 | < 3j.: gratis  
 Gegidst stadsbezoek Mechelen: € 2

Data: Dinsdag 11/08 - 25/08 - 8/09  
 Don. 14/05 - 28/05 - 11/06 - 9/07 - 24/09/2015

Dagtocht naar Mechelen 
vanuit Temse, Schelle en Boom

18

Ontdek Scheldelandschappen tussen Gent, de Dender en  
de Rupel. Bezoek Rupelmonde en vrij verblijf St-Amands. 

V/A: Gent - ingang Ghelamco-arena 9:00 ¨ 18:15 
 Schellebelle - veerdienst 9:30 ¨ 17:30 
 (nabij Hoogstraat) 
 Dendermonde - parking  10:00 ¨ 16:00 
 De Bruynkaai 

Prijs: Vanuit Gent: € 25 | kind: € 20 | < 3j.: € 5 
 Vanuit Schellebelle: € 20 | kind: € 15 | < 3j.: € 5 
 Vanuit Denderm.: € 17 | kind: € 12 | < 3j.: € 5 
 Enkel varen: basisprijs min € 5

Data: Dinsdag 16/06 - 14/07 - 11/08/2015

Dagtocht naar Rupelmonde en St-Amands 
vanuit Gent, Schellebelle en Dendermonde

19

! boot-buscombinatie

NIEUW!

Boottocht op een minder bekend en verrassend stukje  
Zeeschelde tussen Gent en Dendermonde, met versas-
sing in de sluis van Merelbeke. Met geleide wandeling  
in Dendermonde of vrij verblijf.

V/A: Gent - Hamerlandtragel (sluis E3) 9:00 ¨ 17:15

Prijs: € 20 | kind: € 15 | < 3j.: € 5

Data: Woensdag 17/06 - 15/07 - 12/08/2015

Dagtocht naar Dendermonde 
vanuit Gent

20

NIEUW!



Ontspannende avondtocht met sfeervolle achtergrond-
muziek. Eén gratis aperitief. 

V/A: Dendermonde - St-Onolfsdijk 5 19:00 ¨ 21:30 
 (nabij parking De Bruynkaai)

Prijs: € 10 | kind: € 8 | < 3j.: gratis

Data: Woensdag 17/06 - 15/07 - 12/08/2015

Aperitiefcruises naar St-Amands 
vanuit Dendermonde ! met één GRATIS aperitief p.p.

22

13

Geniet van een verfrissende bries en een glaasje op het 
buitendek tijdens deze boottocht op het mooiste stukje 
van de Schelde. 

V/A: Dendermonde - St-Onolfsdijk 5 14:00 ¨ 17:00 
 (nabij parking De Bruynkaai)

Prijs: € 8 | kind: € 6 | < 3j.: gratis

Data: Woensdag 17/06 - 15/07 - 12/08/2015

Rondvaart langs Vlassenbroek, Baasrode en Appels 
vanuit Dendermonde

21

Dagtocht naar Rupelmonde en Bornem (Noordelijk Eiland) 
vanuit Dendermonde en St-Amands

Afwisselende boottocht op het mooiste gedeelte van de 
Zeeschelde met geleide wandeling in Rupelmonde en 
het natuurgebied ‘Noordelijk Eiland’ in Wintam/Bornem.

V/A: Dendermonde - St-Onolfsdijk 5 9:30 ¨ 17:30 
 (nabij parking De Bruynkaai) 
 St-Amands - kaai 10:00 ¨ 16:30

Prijs: € 20 | kind: € 15 | < 3j.: gratis

Data: Donderdag 18/06 - 16/07 - 13/08/2015

23
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Dagtocht naar het  Scheldeland (St-Amands) 
vanuit Aalst

Ontdek verschillende Schelde- en Denderlandschappen 
en maak versassingen mee in de sluizen van Denderbelle 
en Dendermonde. Met bezoek St-Amands of Mariekerke.

V/A: Aalst - Tragel 17 (Hofstade) 9:30 ¨ 17:30 
 (firma De Nul)

Prijs: € 20 | kind: € 15 | < 3j.: gratis

Data: Vrijdag 19/06 - 17/07 - 14/08/2015

24

Geniet van akkers en hooilanden langs de Dender,  
van rietkragen, schorren en slikken langs de Schelde.  
Met bezoek aan St-Amands en Rupelmonde.

V/A: Aalst - Tragel 17 (Hofstade) 9:30 ¨ 18:00 
 (firma De Nul) 
 Dendermonde - St-Onolfsdijk 5 11:30 ¨ 17:30 
 (nabij parking De Bruynkaai)

Prijs: Vanuit Aalst: € 25 | kind: € 18 | < 3j.: € 5 
 Enkel varen: € 20 | kind: € 15 | < 3j.: gratis 
 Vanuit Denderm.: € 20 | kind: € 15 | < 3j.: € 5 
 Enkel varen: € 15 | kind: € 10 | < 3j.: gratis 
 Fiets aan boord: € 3

Data: Zaterdag 20/06 - 18/07 - 15/08/2015 

! boot-buscombinatie
! ook mooie vaar- en fietscombinatie 

Dagtocht naar Temse en Rupelmonde
vanuit Aalst en Dendermonde

25



Vertrek per bus naar Brussel en sightseeing tour 
doorheen de hoofdstad of vrij verblijf. Gegidste boottocht 
van Brussel naar Antwerpen door de haven van Brussel, 
op het Zennekanaal en de Schelde. Met versassingen in 
de sluizen van Zemst en Wintam/Bornem. 

V/A: Antwerpen - Steenplein 9:30 ¨ 18:30

Prijs: € 29 | kind: € 22 | < 3j.: € 7
 Enkel varen: € 22 | kind: € 15 | < 3j.: gratis 
 Sightseeing tour: € 2

Data: Dinsdag 14/07 
 Vrijdag 5/06 - 28/08 - 11/09 - 9/10/2015

Dagtocht naar de Brabantse Groene Gordel en Brussel 
vanuit Antwerpen ! boot-buscombinatie

27

Rondvaart langs de mooie rede van Antwerpen,  
de containerterminals, het Deurganckdok en het MAS  
naar één van de drukste havens ter wereld.  
Maaltijd mogelijk vanaf 13:00. 

V/A: Antwerpen - Steenplein 13:00 ¨ 16:30

Prijs: € 15 | kind: € 11 | < 3j.: gratis

Data: Dinsdag 4/08 - 18/08 
 Donderdag 21/05 - 18/06 - 2/07 - 16/07 - 3/09 -  
 17/09/2015

Rondvaart  Doel, Lillo, containerhavens en Deurganckdok 
vanuit Antwerpen

28

15

Ontspannende avondtocht met sfeervolle achtergrond-
muziek. Eén gratis aperitief. 

V/A: Aalst - Tragel 17 (Hofstade) 19:00 ¨ 22:00 
 (firma De Nul)

Prijs: € 10 | kind: € 8 | < 3j.: gratis

Data: Vrijdag 19/06 - 17/07 - 14/08/2015

! met één GRATIS aperitief p.p.
Aperitiefcruises naar Dendermonde 
vanuit Aalst

26

TOPPER!
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De dagtochten (boot-boot- of boot-buscombinaties) zijn altijd heen- en terugtochten, tenzij anders ver-
meld. Bij een aantal boottochten is ook een geleid bezoek inbegrepen. 
Je kan ook enkel aan het vaargedeelte van een dagtocht deelnemen (prijs: zie ‘enkel varen’) en op 
eigen initiatief terugkeren. Ook de fiets kan mee boord (€ 3). 
De boottochten vertrekken op het aangeduide uur, we verwachten je dan ook een kwartier voor vertrek.

De schepen Verdi, Mozart, Vivaldi en Katima zijn toegankelijk voor rolwagengebruikers,
maar niet alle opstapplaatsen zijn hiervoor geschikt. Gelieve ons hiervoor te contacteren.

Prijzen en kortingen 
 Alle prijzen in deze brochure zijn prijzen per persoon.
 Groepen vanaf 25 personen, die deelnemen aan een volledige dagtocht, genieten 10% korting 

(geen korting op het tarief ‘enkel varen’).
 Het kindertarief geldt voor kinderen van 3 t/m 11 jaar. Kinderen < 3 jaar betalen enkel voor de bus 

(bij de combinatie boot-bus).

Maaltijd
Tijdens een toeristische tocht zijn er, mits reservatie, koude schotels aan € 11 (met vlees), € 14 (met 
vlees en vis of enkel vis) of een vegetarisch alternatief. Kinderschotels aan € 7. Taart en koffie: € 5,50. 
Eigen picknick is toegelaten. Drank dient aan boord te worden gekocht. 
Voor groepen zijn andere menu’s mogelijk.

Programmawijzigingen 
Om nautische, vaartechnische en veiligheidsredenen heeft de organisator het recht het vaarprogram-
ma aan te passen. Een boottocht kan worden geannuleerd indien er onvoldoende inschrijvingen zijn.  
De ingeschreven deelnemers worden hiervan steeds tijdig verwittigd. 
Ook tussenstops en uur van aankomst kunnen afwijken t.g.v. scheepvaartverkeer en wachttijden bij 
bruggen en sluizen.

Groepen
Groepen kunnen het ganse jaar door een 
schip afhuren. Voor groepen met eigen 
vervoer kan een programma op maat uit-
gewerkt worden. 

Cadeaubon
Wij hebben cadeaubons voor verjaardagen, 
kerst,… of elke andere gelegenheid. 
Het bedrag bepaal je zelf.  

Kom met het openbaar vervoer naar de boot!

De meeste vertrekplaatsen van de schepen liggen  
in de nabijheid van stations en haltes van het 
openbaar vervoer. Maak gebruik van trein en bus  
om de files te vermijden. 
Groepen, 65+, kinderen < 12 j. en families genieten 
kortingen op het openbaar vervoer. Er bestaan ook 
voordelige weekendtarieven.

Meer info op www.b-rail.be - www.delijn.be - 
www.mivb.be - www.infotec.be. 

Plannetjes van de opstapplaatsen vind je 
op onze website.

Het volledige vaarprogramma op
www.rivertours.be

Praktische info
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Groepen kunnen het schip afhuren voor een ver- 
jaardagsfeest, een teambuilding, een personeels- 
feest of een gezellige groepsuitstap.
Vertrekplaats, timing en catering worden op jouw 
wensen afgestemd. 
Het varen kan worden gecombineerd met fietsen, 
bezoeken of animatie aan boord. Een gids kan het 
programma begeleiden. 

Rivertours beschikt over een vloot van 6 gekeurde 
passagiersschepen met een capaciteit van 20 tot 
350 passagiers. 
We varen in Brussel, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant,  
Henegouwen, Oost-Vlaanderen en Antwerpen.

We werken met ervaren bemanning en horeca-uit-
baters die goede kwaliteit brengen voor de juiste 
prijs. 

Contacteer Rivertours voor meer informatie: 
Aalst: 053 72 94 40 
Temse: 03 711 38 22 
Brussel: 02 218 54 10 
www.rivertours.be
Of maak een afspraak en kom de schepen 
vrijblijvend bekijken.

Voor groepen

Boottochten op maat!
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VERDI - Ruim en comfortabel tweedeks-
passagiersschip met capaciteit tot 350 pers. -  
diner tot 300 pers. - zonneterras tot 250 pers. 
Occasioneel is verhuur van 1 dek mogelijk 
(cap. tot 150 pers.), aan gereduceerde prijs.

VIVALDI - Gezellig tweedekspassagiersschip 
met capaciteit tot 84 pers. Twee buitendekken.

MOZART - Stijlvol en comfortabel tweedeks-
passagiersschip met capaciteit tot 130 pers. - 
diner tot 94 pers.

KATIMA - Modern gerenoveerd binnenvaart-
schip met capaciteit tot 80 pers. Ruim buitendek. 
Gemakkelijk voor fietsen. Beschikbaar in juli en 
augustus.

Onze schepen

ARK - Authentiek binnenvaartschip met capa-
citeit tot 80 pers. Ruim buitendek. Makkelijk voor 
fietsen.



Scaldisnet, Kanaaltochten Brabant, Brussels by Water, Boottochten Scheldeland, Circuits Brabant-Hainaut en 
Op-en-om de Dender promoten en ondersteunen de zachte recreatie en het natuurvriendelijke toerisme op en 
om de rivieren en kanalen van het Scheldebekken. Zij richten zich daarbij op de ontwikkeling van regelmatige 
passagiersvaart, waarbij steden en streken via het water met elkaar worden verbonden. 

Reservatie
Reservatie van de boottocht is verplicht.  
Reserveren kan telefonisch en betaling gebeurt via overschrijving (dossiernr. en datum  
van de boottocht vermelden) of ter plaatse in één van onze kantoren. Zodra wij de 
betaling ontvangen hebben, ontvang je een bevestiging van deelname.

Rivertours (vergunning reisbureau categorie A nr. 5959) 

Ieperlaan 84 - 1000 Brussel - TEL. 02 218 54 10
Heilig Hartlaan 30 - 9300 Aalst - TEL. 053 72 94 40
Wilfordkaai 14 - 9140 Temse - TEL. 03 711 38 21
FAX: 053 71 08 10 - E-mail: info@rivertours.be

BNP Paribas Fortis: IBAN BE05 2930 5940 4875 - BIC GEBABEBB  
KBC: IBAN BE67 4280 1165 5187 - BIC KREDBEBB
BTW BE-0471.392.482 - Ondernemingsnummer: 0471.392.482

Volledig vaarprogramma op www.rivertours.be
De algemene voorwaarden kunnen op de website geraadpleegd worden.


