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Meer dan

varen
Brussel | Henegouwen |
Vlaams- & Waals-Brabant
Gegidste boottochten
Afhuring passagiersschepen

GEGIDSTE BOOTTOCHTEN
Voor particulieren en groepen
Wat is er mooier dan een zomerse boottocht langs wisselende landschappen, inspirerende steden en door immense
sluizen? Met Rivertours ontdek je wat Brussel, Brabant
en Henegouwen te bieden hebben op en rondom hun
waterwegen. We varen dwars door bloeiende steden en
gemeenten zoals Halle, Sint-Pieters-Leeuw en Anderlecht.
De Waterbus pendelt tussen Brussel en Vilvoorde. In de
Groene Gordel reis je door een schat aan ongeschonden
landschappen en langs groene jaagpaden. Je kan er een
boottocht combineren met een ontspannende fietstocht.
Tijdens de dagtochten van Brussel naar het Scheldeland en
Antwerpen is diversiteit troef. In het zuiden vaar je door het
land van Bruegel en ontdek je de Zennevallei, het Hellend
Vlak van Ronquières en de scheepslift van Strépy-Thieu.
In deze folder maak je kennis met ons toeristisch aanbod
waar je zowel individueel als in groep aan kan deelnemen.
Het meest actuele aanbod vind je terug op onze website.

EEN SCHIP HUREN
Voor bedrijven, verenigingen, instellingen
en andere groepen
Groepen kunnen het hele jaar door een schip afhuren
voor een feest, teambuilding, vergadering, uitstap,
seminarie... Onze schepen kunnen 25 tot 350 genodigden verwelkomen. Alle schepen zijn uitgerust met
bar, audio- en multimedia apparatuur. Varen kan met
of zonder catering.

www.rivertours.be
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OPSTAPPLAATS

Nr. boottocht

Anderlecht

13

14

16

Beersel / Lot

13

14

16

Brussel

1

2

4

6

8

10

11

12

Halle

13

15

16

17

Grimbergen / Humbeek

7

Kapelle-o/d-Bos

7

12

Ronquières

17

20

Sint-Pieters-Leeuw

13

14

16

Vilvoorde

3

5

6

7

9

10

11

12

Willebroek / Klein-Willebroek

7

12

Zemst

7

LEGENDE

18

19

= max. 15 min. wandelen van een NMBS-station
V/A = vertrek / aankomst
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Varen in Brussel en de Groene Gordel

1

Rondvaart in Brussel
 Vanuit Brussel
Ontdek de nieuwe kanaalzone tijdens een rondvaart tussen
Brussel en Vilvoorde.
V/A:

BRUSSEL - Sainctelette / Havenlaan 6
Rondvaart van 2 uur om 10:00, 13:00 en 15:00

Prijs: € 6 | kind: € 3 | < 3j.: gratis
Fiets GRATIS aan boord.
Data: 1/07 ¨ 15/08/2020: alle dagen
1/05 ¨ 31/10/2020: van maandag tot vrijdag
INFO: brusselsbywater.be
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Sunday cruise door de Groene Gordel,
met brunch
 Vanuit Brussel
Geniet van een lekkere Sunday brunch tijdens een rondvaart
door Brussel en de Groene Gordel.
V/A:

BRUSSEL - Sainctelette / Havenlaan 6 10:00 ¨ 13:00

Prijs: boot & brunch: € 29 | kind: € 18 | < 3j.: gratis
Data: Zondag 14/06 - 26/07 - 23/08 - 13/09/2020
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Sunday cruise door de Groene Gordel
 Vanuit Vilvoorde
Varen door de landelijke Groene Gordel naar Zemst en tot de
Budabrug Brussel. Op 7/06 en 16/08 met Sunday brunch!
V/A:

VILVOORDE - Steenkaai

10:00 ¨ 12:30

Prijs: € 8 | kind: € 6 | < 3j.: gratis
boot & brunch: € 29 | kind: € 18 | < 3j.: gratis
Data: Zondag 3/05 - 7/06 - 21/06 - 16/08 - 27/09/2020

Eropuit in groep
Voor groepen kunnen boottochten op maat georganiseerd
worden, op een overeen te komen datum.
Op rivertours.be vind je ook kant-en-klare dagarrangementen voor groepen, waarbij de boottocht gecombineerd wordt
met een geleide wandeling of een bezoek aan een bezienswaardigheid in de streek. Contacteer ons voor meer info.
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De Waterbus naar Vilvoorde
 Vanuit Brussel
Opteer voor een nieuw vervoermiddel en kies voor de Waterbus voor een uitstap naar het park Drie Fonteinen of naar het
centrum van Vilvoorde. Na een verblijf van enkele uren brengt
de Waterbus je ook terug.
V/A:

BRUSSEL - Sainctelette / Havenlaan 6
- met verblijf van 3u in Vilvoorde
- met verblijf van 5u in Vilvoorde
- met verblijf van 2u in Vilvoorde

10:00 ¨ 15:00
10:00 ¨ 17:00
13:00 ¨ 17:00

Prijs: € 6 | kind: € 3 | < 3j.: gratis
Fiets GRATIS aan boord.
Data: 1/07 ¨ 15/08/2020: alle dagen
1/05 ¨ 31/10/2020: van maandag tot vrijdag
Meer info: waterbus.eu
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De Waterbus naar Brussel
 Vanuit Vilvoorde
Klokvast en filevrij! Zin in een museumbezoek, een dagje
winkelen of gewoon een wandeling in Brussel? Opteer dan
voor de Waterbus. Hij brengt je zonder file- en parkeerproblemen naar het hart van de hoofdstad. Later op de dag
brengt de Waterbus je ook terug.
V/A:

VILVOORDE - Steenkaai
- met verblijf van 3u in Brussel
- met verblijf van 7u in Brussel
- met verblijf van 3u in Brussel
- met verblijf van 5u in Brussel
- met verblijf van 2u in Brussel

9:00 ¨ 14:00
9:00 ¨ 18:00
11:00 ¨ 16:00
11:00 ¨ 18:00
14:00 ¨ 18:00

Prijs: € 6 | kind: € 3 | < 3j.: gratis
Fiets GRATIS aan boord.
Data: 1/07 ¨ 15/08/2020: alle dagen
1/05 ¨ 31/10/2020: van maandag tot vrijdag
Meer info: waterbus.eu
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Dagtocht van de noordelijke rand van
Brussel naar de zuidelijke rand (Halle)
 Varen & fietsen: vertrek per boot + terug per fiets,
openbaar vervoer of eigen bus.

 Vanuit Vilvoorde en Brussel
Enkele boottocht van Vilvoorde, dwars door Brussel tot Halle.
V:

VILVOORDE - Steenkaai
BRUSSEL - Sainctelette / Havenlaan 6

10:30
11:30

A:

HALLE - Suikerkaai

16:30

Prijs: € 12 | kind: € 8 | < 3j.: gratis
Fiets GRATIS aan boord.
Data: Zondag 19/07/2020

© Ivan Deleus

Varen, fietsen en bezoeken in de Groene Gordel
Hou je van water, een heerlijk briesje en een ontspannende
fietstocht? Dan is een boottocht door de noordelijke Groene
Gordel of de zuidelijke Zennevallei zeker iets voor jou. Voor of
na de boottocht kan je de streek verkennen langs één van de
vele bewegwijzerde fietsroutes of langs de fietsknooppunten.
Meer info over het fietsaanbod in de kanaalgemeenten en
de provincie Vlaams-Brabant vind je op:
toerismevlaamsbrabant.be | vilvoorde.be/toerisme |
grimbergen.be/toerisme | zemst.be/toerisme |
kapelle-op-den-bos.be/toerisme | toerismehalle.be |
toerisme-pajottenland.be | sint-pieters-leeuw.be/toerisme |
kanaaltochtenbrabant.be
7
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Dagtocht van Vilvoorde
naar Klein-Willebroek
 NIEUW in 2020
 Varen & fietsen
 Vanuit Vilvoorde, Grimbergen / Humbeek, Zemst
en Klein-Willebroek
Boottocht door de Groene Gordel met versassing in de sluis
van Zemst en bezoek aan Klein-Willebroek.
Mogelijk als volledige dagtocht of als halve dagtocht in
combinatie met fietsen. Contacteer ons voor meer info.
V/A:

VILVOORDE - Steenkaai
GRIMBERGEN - Humbeek brug
ZEMST - Bos van Aa

V:
A:

KLEIN-WILLEBROEK
VILVOORDE - Steenkaai

10:00 ¨ 17:15
10:30 ¨ 16:45
10:40 ¨ 16:15
14:00
17:15

Prijs: Heen-en-terug: € 20 | kind: € 15 | < 3j.: gratis
Enkel vaartraject: € 10 | kind: € 7 | < 3j.: gratis
Fiets GRATIS aan boord.
Data: Dinsdag 14/07 - 28/07 - 4/08/2020
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Gezellige avondtochten
8

Aperitiefcruise in Brussel
 Vanuit Brussel
Ontspannende zomerse avondtocht met
een GRATIS aperitief.
V/A:

BRUSSEL - Sainctelette / Havenlaan 6 19:30 ¨ 21:30

Prijs: € 13 | kind: € 8 | < 3j.: gratis
Data: Elke donderdag en zaterdag van 9/07 tot 15/08/2020.
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Muzikale aperitiefcruise in Vilvoorde
 Vanuit Vilvoorde
Niet te missen! Varen naar de natuur in Grimbergen of naar
het 'nieuwe' Brussel aan het kanaal. Met live muziek aan boord
en een GRATIS aperitief. Meer info over de bands later online.
V/A:

VILVOORDE - Steenkaai

19:30 ¨ 21:30

Prijs: € 19 | kind: € 13 | < 3j.: gratis
Data: Vrijdag 3/07 (Disco) - 10/07 (Jazz) - 17/07 (Latino) 24/07 (Country) - 31/07 (Folk) - 7/08/2020 (Rock & Roll)
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Avondtocht 'Dwars door Brussel'
 Varen & fietsen: vertrek per boot + terug per fiets,
openbaar vervoer of eigen bus.

 Vanuit Vilvoorde en Brussel
Per boot van de noordrand naar de zuidrand.
V:

VILVOORDE - Steenkaai
BRUSSEL - Sainctelette / Havenlaan 6

18:00
19:00

A:

ANDERLECHT - Veeweidekaai / Ceria

20:30

Prijs: € 8 | kind: € 6 | < 3j.: gratis
Fiets GRATIS aan boord.
Data: Dinsdag 5/05 | Donderdag 30/04 - 14/05 - 21/05 - 28/05 4/06 - 11/06 - 18/06 - 25/06 - 9/07 - 16/07 - 30/07 - 6/08 27/08 - 3/09 - 10/09 - 17/09 - 24/09/2020

© Lander Loeckx
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Dagtochten van Brussel en Brabant
naar Antwerpen en het Scheldeland

11

Boottocht naar het Scheldeland
met bezoek Rupelmonde
 Boot-treincombinatie: vertrek per boot + terug per trein.
 Vanuit Brussel en Vilvoorde
Inscheping in Vilvoorde en Brussel en boottocht naar Temse.
V:

BRUSSEL - Sainctelette / Havenlaan 6
VILVOORDE - Steenkaai

10:00
11:00

We varen door de verrassende Brabantse Groene Gordel en
het unieke Scheldeland tot Temse. Met bezoek Rupelmonde.
Terugreis op eigen initiatief (per trein).
A:

TEMSE - Wilfordkaai (boot)

Prijs: € 25 | kind: € 16 | < 3j.: gratis
Je zorgt zelf voor je treinticket.
Data: Woensdag 27/05 | Zaterdag 27/06 - 1/08/2020

10

17:00

12

Dagtocht naar Antwerpen
 Boot-trein / trein-bootcombinatie
 Vanuit Brussel en Vilvoorde
 Ook mogelijk vanuit Kapelle-o/d-Bos en Willebroek*
Optie A: vertrek per boot + terug per trein.
V:

BRUSSEL - Sainctelette / Havenlaan 6
(Waterbus - enkel weekdagen)
10:00* of 12:00**
BRUSSEL - Heembeekkaai
VILVOORDE - Steenkaai

10:30* of 12:30**
11:00* of 13:00**

Inscheping op schip Verdi en boottocht op het Zeekanaal en
de Schelde, door de Groene Gordel en langs nieuwe natuurgebieden. Versassing in sluizen Zemst en Wintam. Aankomst
Antwerpen - Steenplein.
A:

ANTWERPEN - Steenplein

16:00* of 18:00**

Terugreis op eigen initiatief (per trein).
Data: *Vrijdag 22/05 - 28/08 - 18/09 EN
**Vrijdag 1/05 - 3/07 - 14/08 - 4/09
*Zaterdag 20/06 - 16/10 EN ** Zaterdag 3/10/2020
(enkel vanuit Brussel - Heembeekkaai en
Vilvoorde - Steenkaai)
Optie B: vertrek per trein + terug per boot.
Je komt op eigen initiatief naar de opstapplaats in Antwerpen.
V:

ANTWERPEN - Steenplein

12:00

Boottocht op de Schelde en het Zeekanaal naar Vilvoorde en
Brussel.
A:

VILVOORDE - Steenkaai
BRUSSEL - Sainctelette / Havenlaan 6
(Waterbus - enkel weekdagen)

17:30
18:00

Data: Maandag 12/10 |
Dinsdag 2/06 - 25/08 - 14/09/2020
Prijs: optie A en optie B: € 25 | kind: € 16 | < 3j.: gratis
Je zorgt zelf voor je treinticket.
* Verkorte tocht vanuit Kapelle-op-den-Bos of Willebroek:
€ 15 | kind: € 10 | < 3j.: gratis. Contacteer ons voor info.
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Door Brussel en de zuidelijke Zennevallei

13

Boottocht door de Zennevallei
tot het Hellend Vlak van Ronquières
 Boot-buscombinatie: vertrek per boot + terug per bus.
 Vanuit Anderlecht, St-Pieters-Leeuw, Beersel
en Halle
Varen door het land van Bruegel! Boottocht door de zuidelijke rand van Brussel en de Zennevallei, door het Brabants
heuvelland tot de benedenzijde van het Hellend Vlak van
Ronquières. Met verschillende sluizen op de vaarroute.
V/A:

ANDERLECHT - Veeweidekaai / Ceria
S-P-LEEUW / RUISBROEK - 'De Molens'
BEERSEL / LOT - Stationsstraat
HALLE - Suikerkaai

10:00 ¨ 18:00
10:30 ¨ 17:45
11:00 ¨ 17:30
13:30 ¨ 17:15

Prijs: Anderlecht, S-P-L / Ruisbroek en Beersel / Lot:
Inclusief bus: € 24 | kind: € 21 | < 3j.: € 10
Enkel varen: € 14 | kind: € 11 | < 3j.: gratis
Fiets GRATIS aan boord.
Halle:
Inclusief bus: € 18 | kind: € 16 | < 3j.: € 10
Enkel varen: € 8 | kind: € 6 | < 3j.: gratis
Fiets GRATIS aan boord.
Data: Vrijdag 1/05 - 15/05 - 22/05 - 29/05 - 5/06 - 12/06 19/06 - 26/06 - 10/07 - 17/07 - 7/08 - 14/08 - 21/08 28/08 - 4/09 - 11/09 - 18/09 - 25/09/2020
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Boottocht naar Halle
 Varen & fietsen: vertrek per boot + terug per fiets,
openbaar vervoer of eigen bus.

 Vanuit Anderlecht, St-Pieters-Leeuw en Beersel
Boottocht door de prachtige Zennevallei (enkel heenvaart).
V:

ANDERLECHT - Veeweidekaai / Ceria
S-P-LEEUW / RUISBROEK - 'De Molens'
BEERSEL / LOT - Stationsstraat

10:00
10:30
11:30

A:

HALLE - Suikerkaai

12:30

Prijs: Anderlecht, S-P-L / Ruisb.: € 6 | kind: € 5 | < 3j.: gratis
Beersel / Lot: € 4 | kind: € 3 | < 3j.: gratis
Fiets GRATIS aan boord.
Data: Vrijdag 1/05 - 15/05 - 22/05 - 29/05 - 5/06 - 12/06 19/06 - 26/06 - 10/07 - 17/07 - 31/07 - 7/08 - 21/08 28/08 - 4/09 - 11/09 - 18/09 - 25/09/2020

15

Dagtocht van de zuidelijke rand van Brussel
naar de noordelijke rand (Vilvoorde)
 NIEUW in 2020
 Varen & fietsen: vertrek per boot + terug per fiets,
openbaar vervoer of eigen bus.

 Vanuit Halle

Enkele boottocht van Halle, dwars door Brussel tot Vilvoorde.
Ontschepen ook mogelijk in Brussel.
V:

HALLE - Suikerkaai

12:30

A:

BRUSSEL - Sainctelette / Havenlaan 6
VILVOORDE - Steenkaai

17:00
18:00

Prijs: € 12 | kind: € 8 | < 3j.: gratis
Fiets GRATIS aan boord.
Data: Zaterdag 27/06 - 18/07/2020
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Boottocht door het land van Bruegel
 Varen & fietsen: vertrek per boot + terug per fiets,
openbaar vervoer of eigen bus.

 Vanuit Halle, Beersel, St-Pieters-Leeuw
en Anderlecht
Boottocht naar Brussel door de prachtige Zennevallei (enkel
heenvaart).
V:

HALLE - Suikerkaai
BEERSEL / LOT - Stationsstraat
S-P-LEEUW / RUISBROEK - 'De Molens'
ANDERLECHT - Veeweidekaai / Ceria
ANDERLECHT - Vaartdijk (CDS)

12:30
13:30
14:00
14:30
15:30

A:

BRUSSEL - Sainctelette / Havenlaan 6

17:00

Prijs: Halle, Beersel / Lot: € 8 | kind: € 6 | < 3j.: gratis
S-P-L / Ruisb., Anderlecht: € 6 | kind: € 5 | < 3j.: gratis
Fiets GRATIS aan boord.
Data: Maandag 4/05 - 18/05 - 1/06 - 15/06 - 22/06 - 29/06 13/07 - 20/07 - 3/08 - 10/08 - 17/08 - 24/08 - 31/08 7/09 - 14/09 - 21/09 - 28/09/2020
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Per fiets naar Ronquières
en terug per boot
 NIEUW in 2020
 Fietsen & varen: vertrek per fiets + terug per boot.
 Vanuit Halle
Per fiets van Halle naar Ronquières en terug per boot.
V:

RONQUIÈRES - benedenzijde
Hellend Vlak, rue de Chenu (boot)

16:30

A:

HALLE - Suikerkaai (boot)

19:30

Prijs: Enkel varen: € 8 | kind: € 6 | < 3j.: gratis
Fiets GRATIS aan boord.
Data: Vrijdag 26/06 - 17/07/2020
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Stadsrondvaart in Halle
 NIEUW in 2020
 Vanuit Halle
Rondvaart van 1u op zaterdagvoormiddag.
V/A:

HALLE - Suikerkaai

10:00 ¨ 11:00

Prijs: € 2 | kind: € 1 | < 3j.: gratis
Data: Zaterdag 27/06 - 18/07/2020

15

De route van de merkwaardige scheepsliften

19

Boottocht door de scheepslift van
Strépy-Thieu én over het Hellend Vlak
 Bus-bootcombinatie: vertrek per bus + terug per boot.
 Vanuit Halle
Beleef alles in één boottocht! Vertrek in Halle per bus naar
Strépy-Thieu, waar de boottocht start. Varen door de scheepslift van Strépy-Thieu, over het Hellend Vlak van Ronquières
en door de sluizen van Ittre en Lembeek. Bezoek van een
historische scheepslift op het Centrumkanaal (Unesco werelderfgoed).
V/A:

HALLE - Suikerkaai

9:00 ¨ 18:00

Prijs: € 35 | kind: € 28 | < 3j.: € 10
Enkel varen: € 25 | kind: € 18 | < 3j.: gratis
Data: Dinsdag 9/06 | Zondag 10/05 - 17/05 - 24/05 - 31/05 7/06 - 14/06 - 21/06 - 12/07 - 2/08 - 23/08 - 30/08 6/09 - 13/09 - 20/09/2020
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Boottocht over het Hellend Vlak én
door de scheepslift van Strépy-Thieu
 Boot-buscombinatie: vertrek per boot + terug per bus.
 Vanuit Ronquières
Boottocht vanaf de benedenzijde van Ronquières door beide
spectaculaire ‘kunstwerken’. Terug per bus.
V/A:

RONQUIÈRES - benedenzijde
Hellend Vlak, rue de Chenu

10:00 ¨ 17:00

Prijs: € 30 | kind: € 23 | < 3j.: € 10
Enkel varen: € 20 | kind: € 13 | < 3j.: gratis
Fiets aan boord: € 3
Data: Vrijdag 8/05 - 21/08 (vertrek per bus en terug per boot!) |
Zaterdag 2/05 - 9/05 - 16/05 - 23/05 - 30/05 - 6/06 13/06 - 20/06 - 11/07 - 1/08 - 22/08 - 29/08 - 5/09 12/09 - 26/09/2020
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Praktische info
De boottochten
Het toeristisch seizoen loopt van 1 mei t/m 31 oktober. Aan de boottochten kan je individueel en in groep deelnemen. Voor groepen
zijn boottochten op maat mogelijk!
De dagtochten worden uitgewerkt als boot + bus- of boot + treincombinaties. Je kan ook enkel deelnemen aan het vaargedeelte van
een dagtocht (zie prijs: ‘enkel varen’). De boottochten vertrekken
stipt, we verwachten je 15 minuten 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.

Treintickets
Bij trein + bootcombinaties zorg je zelf voor je treinticket (tenzij
anders vermeld wordt bij de tocht).
Opgelet: zeer uitzonderlijk wordt een boottocht geannuleerd, gelieve
je treinticket daarom max. één week voor de tocht aan te kopen.
Als extra service kan Rivertours voor je treinticket zorgen.

Prijzen en kortingen
Alle prijzen zijn per persoon. Groepen vanaf 25 personen genieten
10% korting op de dagarrangementen (geen korting op het tarief
‘enkel varen’). Het kindertarief is geldig van 3 t/m 11 jaar. Voor
kinderen < 3 jaar is het varen steeds gratis.

Maaltijd (mits reservatie)
Koude schotel: € 13 (vlees) of € 15 (vis, vegetarisch).
Pastasalade: € 15. Kinderschotel: € 7. Taart & koffie: € 6.
Aan boord zijn gezamenlijke maaltijden die een speciale uitrusting
vereisen (koelbox, grote verpakking, bord en bestek) niet toegestaan. Een broodje meebrengen is wel toegelaten. Drank moet
aan boord gekocht worden.

Programmawijzigingen
Om nautische, vaartechnische en veiligheidsredenen heeft de organisator het recht het programma aan te passen. Een boottocht kan
geannuleerd worden als er niet genoeg inschrijvingen zijn. Je wordt
hiervan tijdig verwittigd. Bij annulering door Rivertours wordt de
betaalde som uiteraard terugbetaald.
Ook tussenstops en aankomstuur kunnen afwijken ten gevolge van
scheepvaartverkeer en wachttijden bij bruggen en sluizen.

Foto’s
Mogelijk is er een fotograaf mee aan boord om beelden te maken
voor nieuw promomateriaal. Indien je niet wenst gefotografeerd of
gefilmd te worden, gelieve één van de medewerkers aan boord of
de fotograaf daarvan te verwittigen.
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De Waterbus Vilvoorde - Brussel:
klokvast, comfortabel, filevrij!
Van maandag tot vrijdag
van 1/05 tot 31/10/2020 en
dagelijks van 1/07 tot 15/08/2020
De Waterbus is een klokvaste, filevrije 'buslijn' op het ‘Zennekanaal’ tussen Brussel-centrum, Van Praet, Heembeek en
Vilvoorde.
Gebruik de Waterbus om de stad te bezoeken, te gaan werken
of winkelen, of als leuke uitstap naar de groene rand...
De haltes van de Waterbus liggen nabij tram, bus, metro en
trein. De fiets kan GRATIS mee aan boord.
Volg de Waterbus op Facebook, Instagram en Twitter!
Haltes, uurregeling, tarieven, last minute info:

www.waterbus.eu
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Varen in Antwerpen

en de Scheldevallei
De getijgevoelige Zeeschelde is een rivier met veel gezichten. Tussen Gent en Baasrode kronkelt zij vrij smal door
het landschap om nadien pas breder te worden. De Zeeschelde ontwikkelt zich uiteindelijk tot een machtige stroom
die Antwerpen liet uitgroeien tot een wereldhaven.
In de Scheldevallei ontdek je de mooiste Scheldedorpen,
uniek maritiem erfgoed en moderne architectuur aan de
stroom.
Je beleeft een wereldhaven in volle bedrijvigheid en kan
genieten van de typische Scheldenatuur en nieuwe natuurgebieden.
Het vaaraanbod in de Scheldevallei wordt uitgewerkt door
Boottochten Scheldeland en Op-en-om de Dender.
Reservaties gebeuren via Rivertours.
Meer info op:

www.rivertours.be
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Rivertours

Vergunning reisbureau categorie A nr. 5959

Ieperlaan 84 - 1000 Brussel
TEL. 02 218 54 10
E-mail: info@rivertours.be
BNP Paribas Fortis: IBAN BE05 2930 5940 4875
KBC: IBAN BE67 4280 1165 5187
BTW BE 0471.392.482
Ondernemingsnummer: 0471.392.482

www.rivertours.be

Volg ons ook op social media!
Reservatie van een boottocht is verplicht.
Reserveren kan telefonisch of per mail.
Betaling gebeurt via overschrijving of in één van de
kantoren. Zodra wij de betaling ontvangen hebben,
ontvang je een bevestiging van deelname.
De algemene voorwaarden kan u raadplegen op de website.

Het vaarprogramma 2020 werd uitgewerkt door Kanaaltochten
Brabant, Brussels by Water en Circuits Brabant-Hainaut.
Ze promoten het natuurvriendelijk toerisme op en om de Brabantse
kanalen en de rivieren van het Scheldebekken via de ontwikkeling
van regelmatige passagiersvaart tussen diverse steden en streken.
Met steun van:

Mediapartners:

Niet op de openbare weg gooien.

