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Uitstapjeswater
op het

Antwerpen | Scheldevallei |
Dendervallei

ANTWERPEN

22/07 ¨ 25/07/2022
Vaar met Rivertours langs
de Tall Ships Races.
Save the date! Binnenkort
meer info op rivertours.be

Gegidste boottochten
Afhuring passagiersschepen

l

GEGIDSTE BOOTTOCHTEN

l

voor particulieren en groepen
In de Scheldevallei worden meer en meer kaaien vernieuwd in steden en dorpskernen om overstromingen
vanuit de getijdenrivier te voorkomen. Via het Sigmaplan legt de Vlaamse overheid ook nieuwe overstromingsgebieden aan. In deze gebieden ontwikkelt
zich een prachtige, toegankelijke getijdennatuur.
Aan de vernieuwde waterkant is het aangenaam om
te vertoeven, te wandelen en te fietsen.
Rivertours verzorgt in dit getijdengebied een toeristisch
vaarprogramma waarbij de bloeiende steden en
pittoreske dorpskernen tussen Antwerpen en Gent per
boot worden bezocht. Daarbij maken we steeds meer
gebruik van voordelige combinaties met trein, bus of
fiets.
In deze brochure maak je kennis met ons toeristisch
aanbod waar je zowel individueel als in groep aan kan
deelnemen.
Het meest actuele aanbod en de exacte data van
de boottochten vind je terug op rivertours.be

l

EEN SCHIP HUREN

l

voor families, 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

Aalst

13, 14, 22

Antwerpen

2, 15, 17

Dendermonde

3, 6, 7, 9, 13, 14, 20, 21

Klein-Willebroek

18, 19

Hamme

5

Mechelen

12

Sint-Amands

3, 7

Schelle

10

Schellebelle

4, 6, 8

Temse

1, 2, 3, 5, 10, 11, 16, 17
en de Scheldevallei Specials

Willebroek

19

LEGENDE

= circa 15 min. wandelen van een NMBS-station
V/A = vertrek / aankomst
= gemakkelijke wandeling
= middelmatige wandeling (normale conditie)
= uitdagendere wandeling (goede conditie)

3
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Elke zondag: Scheldero

1 / Schelderondvaart
 vanuit Temse
 naar Rupelmonde en Sint-Amands
Boottocht langs de monding van de Durme, Hamme-Driegoten,
Sint-Amands, Hingene, de ‘Notelaer’, Rupelmonde en de monding
van de Rupel.
V/A:

TEMSE - Wilfordkaai
korte tocht (1u45min)
		
 lange tocht (3u45min)


14:00 ¨ 15:45
of 16:00 ¨ 17:45
14:00 ¨ 17:45

PRIJS: Korte tocht: € 7 | kind: € 5 | < 3j.: gratis
Lange tocht: € 12 | kind: € 9 | < 3j.: gratis
DATA: Temse ¨ Sint-Amands ¨ Rupelmonde: zondag 1/05 - 22/05 10/07 - 24/07 - 31/07 - 7/08 - 4/09 - 9/10 - 23/10/2022
Temse ¨ Rupelmonde ¨ Sint-Amands:
zondag 11/07 - 14/08 - 28/08 - 30/10/2022

2 / Schelderondvaart
 vanuit Temse en Antwerpen
 naar Antwerpen
 ook mogelijk als ‘varen & fietsen’
Heen-en-terug vanuit Temse of combinatie ‘varen en fietsen’
vanuit Temse of vanuit Antwerpen. Boottocht langs nieuwe overstromingsgebieden tot de vernieuwde Antwerpse kaaien.
Zicht op de skyline van de stad. Kort aanmeren aan het Steenplein:
in- of ontschepen met de fiets.
V/A:

TEMSE - Wilfordkaai

V:
A:

TEMSE - Wilfordkaai
ANTWERPEN - Steenplein

14:00
15:35

V:
A:

ANTWERPEN - Steenplein
TEMSE - Wilfordkaai

15:45
17:45

14:00 ¨ 17:45

PRIJS: Heen-en-terug of enkele vaart inclusief fiets:
€ 12 | kind: € 9 | < 3j.: gratis
DATA: Zondag 19/06 - 21/08 - 18/09 - 2/10 - 16/10/2022

4

ndvaarten vanuit Temse
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3 / Schelderondvaart
 vanuit Temse, Sint-Amands en Dendermonde
 ook mogelijk als ‘varen & fietsen’
Heen-en-terug vanuit Temse en Sint-Amands of combinatie ‘varen
en fietsen’ vanuit Temse of vanuit Dendermonde. Boottocht langs
de Durmemonding en de poëtische Scheldedorpen Mariekerke,
Sint-Amands en de Vlassenbroekse polders tot Dendermonde.
Kort aanmeren aan de Sint-Onolfsdijk: in- of ontschepen met de fiets.
V/A:

TEMSE - Wilfordkaai
SINT-AMANDS - kaai

V:
A:

TEMSE - Wilfordkaai
DENDERMONDE - St-Onolfsdijk

14:00
15:35

V:
A:

DENDERMONDE - St-Onolfsdijk
TEMSE - Wilfordkaai

15:45
17:45

14:00 ¨ 17:45
14:45 ¨ 16:55

PRIJS: Heen-en-terug of enkele vaart inclusief fiets:
Temse: € 12 | kind: € 9 | < 3j.: gratis
Sint-Amands: € 7 | kind: € 5 | < 3j.: gratis
DATA: Zondag 15/05 - 12/06 - 11/09 - 25/09/2022
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Naar de mooiste stukj

4 / Ochtendboottocht
 vanuit Schellebelle
 naar Dendermonde
 ook mogelijk als ‘varen & fietsen’
Enkele boottocht naar Dendermonde. Terugreis met een vervoermiddel naar keuze.
V:

SCHELLEBELLE - veerdienst
(nabij Hoogstraat)

10:00

A:

DENDERMONDE - St-Onolfsdijk 5
(nabij parking De Bruynkaai)

12:15

PRIJS: € 5 | kind: € 4 | < 3j.: gratis
Fiets aan boord: € 3
DATA: Woensdag 27/07 - 17/08/2022

5 / Ochtend- of avondboottocht
 vanuit Temse en Hamme-Driegoten
 op de Durme
Sfeervolle zomertocht op de idyllische Durme. Een bezoek aan
het Infopunt Durmevallei is mogelijk bij inscheping in Hamme.
In het Infopunt krijg je alle info over het Sigmaplan en de natuur
langs de Durme.
Ochtendtocht
V/A:

TEMSE - Wilfordkaai
HAMME-DRIEGOTEN - veersteiger

10:00 ¨ 12:30
10:30 ¨ 12:00

Avondtocht
V/A:

TEMSE - Wilfordkaai
HAMME-DRIEGOTEN - veersteiger

19:00 ¨ 21:30
19:30 ¨ 21:00

PRIJS: € 6 | kind: € 5 | < 3j.: gratis
DATA: Ochtendtocht: 9/04 - 6/08 - 18/09/2022
Avondtocht: 18/06 - 3/07 - 16/07 - 31/07/2022
Voor groepen ook andere data!
6
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6 / Dagtocht
 vanuit Schellebelle en Dendermonde
 naar Rupelmonde en Sint-Amands
 bus + boot
Vertrek per bus vanuit Schellebelle of Dendermonde naar Temse,
waar de boottocht start. We varen door één van de mooiste rivierlandschappen van ons land. Bezoek Rupelmonde en Sint-Amands.
Ook mogelijk als enkele boottocht vanuit Temse naar Schellebelle
(10:30 ¨ 17:45).
V/A:

SCHELLEBELLE - veerdienst
(nabij Hoogstraat)
DENDERMONDE - St-Onolfsdijk 5
(nabij parking De Bruynkaai)

9:30 ¨ 17:45
10:00 ¨ 16:30

PRIJS: Schellebelle: € 23 | kind: € 18 | < 3j.: € 8
Dendermonde: € 20 | kind: € 16 | < 3j.: € 8
Enkel varen: basisprijs - € 8
DATA: Maandag 25/07 - 15/08/2022
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Naar de mooiste stukj

7 / Dagtocht
 vanuit Dendermonde en Sint-Amands
 naar Temse en Rupelmonde
Met stop en begeleid bezoek aan Temse en Rupelmonde,
of aan het natuurgebied van de Kruibeekse polders. Geniet van
de groene oevers begrensd door charmante Scheldedorpen,
de zandbanken vol waterleven en de monding van de Durme.
V/A:

DENDERMONDE - St-Onolfsdijk 5
(nabij parking De Bruynkaai)
SINT-AMANDS - Kaai 31

10:00 ¨ 17:30
11:00 ¨ 16:00

PRIJS: € 20 | kind: € 15 | < 3j.: gratis
Gegidst stadsbezoek Rupelmonde/Temse: € 3 per bezoek
DATA: Donderdag 28/07 - 18/08/2022

8 / Dagtocht
 vanuit Schellebelle
 naar Dendermonde en Sint-Amands
Varen op het mooiste stukje van de Schelde, tussen Durme en
Dender. Bezoek aan het pittoreske dorpje Sint-Amands.
V/A:

SCHELLEBELLE - veerdienst
(nabij Hoogstraat)
DENDERMONDE - St-Onolfsdijk 5
(nabij parking De Bruynkaai)

10:00 ¨ 17:00
12:00 ¨ 15:00

PRIJS: Schellebelle: € 20 | kind: € 15 | < 3j.: gratis
Dendermonde: € 10 | kind: € 8 | < 3j.: gratis
DATA: Dinsdag 26/07 - 16/08/2022
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es van de Zeeschelde
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9 / Woensdagnamiddag rondvaart
 vanuit Dendermonde
 naar Appels en Baasrode
Kom genieten van een boottocht vanuit Dendermonde op één
van de meest natuurlijke stukjes van de Schelde tussen Appels
en Baasrode. Je vaart op de meanderende Schelde, langs
natuurgebieden met talrijke inhammen, kreken en uitbundige
natuur op de oevers.
V/A:

DENDERMONDE - St-Onolfsdijk 5
(nabij parking De Bruynkaai)

14:00 ¨ 17:00

PRIJS: € 10 | kind: € 8 | < 3j.: gratis
DATA: Woensdag 27/07 - 17/08/2022

10 / Dagtocht
 vanuit Temse en Schelle
 naar Mechelen
Varend van de Scheldevallei naar het Dijleland glijden de wisselende rivierlandschappen van de Rupel, de Nete en de Dijle voorbij.
We varen tot in de historische Mechelse binnenstad (Winketkaai).
In Mechelen wandel je met de gids langs de mooiste monumenten
en Dijleplekjes in de stad (of vrij verblijf).
V/A:

TEMSE - Wilfordkaai
SCHELLE - veersteiger (Tolhuisstraat)

10:00 ¨ 18:00
10:45 ¨ 16:45

PRIJS: € 25 | kind: € 16 | < 3j.: gratis
Gegidst stadsbezoek Mechelen: € 3
DATA: Dinsdag 24/05 | Donderdag 9/06 - 23/06 |
Zaterdag 23/07//2022
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Mooiste stukjes Zeeschelde
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11 / Dagtocht
 vanuit Temse
 naar Mechelen
 trein + boot
Je komt met een vervoermiddel naar keuze (bv. per trein) naar
Temse. Boottocht tussen Scheldevallei en Dijleland. Kort bezoek aan
Rupelmonde en Klein-Willebroek. Versassing in de Zennegatsluis.
V:

TEMSE - Wilfordkaai

10:30

A:

MECHELEN - Auwegemvaart
MECHELEN - Hanswijkvaart

16:50
17:20

PRIJS: € 20 | kind: € 15 | < 3j.: gratis
DATA: Maandag 11/07 - 8/08 | Dinsdag 12/04/2022

12 / Dagtocht
 vanuit Mechelen
 naar Temse
 boot + trein
Boottocht vanuit Mechelen tussen Dijleland en Scheldevallei.
Versassing in de Zennegatsluis. Kort bezoek aan Rupelmonde en
Klein-Willebroek. Terugreis van Temse naar Mechelen met een
vervoermiddel naar keuze (bv. per trein).
V:

MECHELEN - Hanswijkvaart
MECHELEN - Auwegemvaart

A:

TEMSE - Wilfordkaai

PRIJS: € 20 | kind: € 15 | < 3j.: gratis
DATA: Vrijdag 15/04 | Zaterdag 16/07 - 13/08/2022
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9:00
9:15
16:15
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Varen op Dender en Schelde

l

13 / Dagtocht
 vanuit Aalst en Dendermonde
 naar Sint-Amands
Boottocht op Dender en Schelde, langs wisselende rivierlandschappen en nieuwe natuurgebieden. Bezoek Sint-Amands.
V/A:

AALST (Hofstade) - Tragel 17 (De Nul)

9:30 ¨ 17:30

DENDERMONDE - St-Onolfsdijk 5
(nabij parking De Bruynkaai)

11:30 ¨ 15:30

PRIJS: Aalst: € 20 | kind: € 15 | < 3j.: gratis
Dendermonde: € 10 | kind: € 8 | < 3j.: gratis
DATA: Vrijdag 29/07 - 19/08/2022

14 / Dagtocht
 vanuit Aalst en Dendermonde
 naar Rupelmonde en Temse
 boot + bus
Boottocht op Dender en Schelde tot Temse. Bezoek Sint-Amands
en Rupelmonde. Terugkeer per bus vanuit Temse.
V/A:

AALST (Hofstade) - Tragel 17 (De Nul)
DENDERMONDE - St-Onolfsdijk 5
(nabij parking De Bruynkaai)

9:30 ¨ 18:00
11:30 ¨ 17:30

PRIJS: Aalst: € 28 | kind: € 23 | < 3j.: € 8
Dendermonde: € 23 | kind: € 18 | < 3j.: € 8
Enkel varen: basisprijs min € 8
Fiets aan boord: € 3
DATA: Zaterdag 30/07 - 20/08/2022
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Intercity dagtrips: Brussel, Ant

AANDACHT: data kunnen wijzigen! De exacte
data van een tocht vind je terug op rivertours.be

15 / Dagtocht
 vanuit Antwerpen
 naar Brussel en de Brabantse Groene Gordel
 boot + trein / trein + boot
Boottocht op de Schelde en het Zeekanaal, langs nieuwe natuurgebieden en door de Groene Gordel. Versassingen in sluizen
Wintam en Zemst. Heen- of terugreis op eigen initiatief (per trein).
Optie A: vertrek per boot + terug per trein.
V:

ANTWERPEN - Steenplein (boot)

10:30 en 12:30

A:

BRUSSEL - Heembeekkaai

16:00 en 18:00

Terugreis met vervoermiddel naar keuze (bv. per trein).
PRIJS: € 25 | kind: € 16 | < 3j.: gratis
DATA: Maandag 13/06 - 11/07 - 5/09 |
Dinsdag 17/05 - 9/08 - 23/08 - 15/11 |
Woensdag 25/05/2022
Optie B: vertrek per trein + terug per boot.

Je komt met een vervoermiddel naar keuze (bv. per trein) naar
Brussel, waar we inschepen op schip Verdi of Mozart voor de
boottocht op het Zeekanaal en de Schelde naar Antwerpen.
V:

BRUSSEL - Sainctelette (Waterbus)
BRUSSEL - Heembeekkaai (schip Verdi)
VILVOORDE - Steenkaai (schip Verdi)

12:00
12:30
13:00

A:

ANTWERPEN - Steenplein

17:35

PRIJS: € 25 | kind: € 16 | < 3j.: gratis
DATA: Donderdag 16/06 | Vrijdag 12/08 |
Zaterdag 16/07 - 27/08/2022*
*op deze datum niet vanuit Brussel - Sainctelette.
TIP:
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Combineer je boottocht met een gegidste wandeling
door het historisch centrum van Antwerpen en/of
Brussel! Contacteer ons voor meer info.

werpen en de Antwerpse haven

l

16 / Dagtocht
 vanuit Temse
 naar Brussel
 boot + trein
We starten met een bezoek aan Sint-Amands. Daarna varen we
richting Zeekanaal. Inclusief versassing in de sluis van Wintam en
Zemst. Terugreis met een vervoermiddel naar keuze (bv. per trein).
V:

TEMSE - Wilfordkaai

A:

VILVOORDE - Steenkaai
BRUSSEL - Heembeekkaai

10:30 OF 13:00
17:00
17:30

PRIJS: € 25 | kind: € 16 | < 3j.: gratis
Je zorgt zelf voor je treinticket.
DATA: Dinsdag 19/04 - 18/10/2022			
Ook mogelijk vanuit Willebroek en Kapelle-o/d-bos!
Contacteer ons voor meer info.

17 / Dagtocht
 vanuit Temse en Antwerpen
 naar Lillo, Doel en het Deurganckdok
Vaar door het Antwerpse stadscentrum en beleef de indrukwekkende haven en de containerterminals vanaf de eerste rij.
V/A:

TEMSE - Wilfordkaai
ANTWERPEN - Steenplein

11:30 ¨ 17:30
13:15 ¨ 16:05

PRIJS: Temse: € 25 | kind: € 20 | < 3j.: gratis
Antwerpen: € 15 | kind: € 10 | < 3j.: gratis
DATA: Maandag 18/07 | Dinsdag 5/07 | Woensdag 3/08 |
Vrijdag 6/05 - 20/05 - 3/06 - 2/09 - 16/09 - 30/09 |
Zondag 5/06/2022
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Tussen Brabant & Scheldevallei
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18 / Boottocht
 vanuit Klein-Willebroek
 naar het mooie Rivierenland
Rondvaart in het Rivierenland: ontdek de Rupel, de Schelde en
het Zeekanaal, vertrekkend vanuit Klein-Willebroek. Inclusief twee
versassingen.
V/A:

KLEIN-WILLEBROEK - Sasplein 2

14:00 ¨ 17:00

PRIJS: € 10 | kind: € 7 | < 3j.: gratis
DATA: Dinsdag 12/04 - 23/08 - 15/11 |
Woensdag 25/05 - 15/06 - 13/07 - 10/08/2022

19 / Boottocht
 vanuit Klein-Willebroek en Willebroek
 naar Kapelle-op-den-Bos en Vilvoorde
 boot + fiets
Ontdek de Groene Gordel, inclusief versassing in Zemst vanuit
Klein-Willebroek of Willebroek. Eindbestemming is Vilvoorde.
V:

KLEIN-WILLEBROEK - Sasplein 2
WILLEBROEK - Groene Laan

14:00
14:30

A:

KAPELLE-O/D-BOS - Vaartdijk
GRIMBERGEN - Westvaartdijk / Heidebaan
GRIMBERGEN - Westvaartdijk / Dijkstraat
VILVOORDE - Steenkaai

16:00
16:15
16:30
16:50

PRIJS: Tot Vilvoorde: € 10 | kind: € 7 | < 3j.: gratis
Tot K-o/d-B en Grimbergen: € 7 | kind: € 5,50
Fiets aan boord: € 3
DATA: Woensdag 13/04 |
Donderdag 26/05 - 16/06 - 14/07 - 11/08/2022
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Gezellige avondrondvaarten

l

20 / Avondtocht
 vanuit Dendermonde
 naar Aalst
 boot + fiets
V:

DENDERMONDE - St-Onolfsdijk 5
(nabij parking De Bruynkaai)

19:30

A:

AALST (Hofstade) - Tragel 17 (De Nul)
Terugreis per fiets.

21:30

PRIJS: € 6 | kind: € 5 | < 3j.: gratis.
Fiets GRATIS aan boord.
DATA: Donderdag 28/07 - 18/08/2022

21 / Avondtocht - aperitiefcruise
 vanuit Dendermonde
 met één GRATIS aperitief
V/A:

DENDERMONDE - St-Onolfsdijk
(nabij parking De Bruynkaai)

18:30 ¨ 21:00

PRIJS: € 13 | kind: € 8 | < 3j.: gratis
DATA: Woensdag 27/07 - 17/08/2022

22 / Avondtocht - aperitiefcruise
 vanuit Aalst
 met één GRATIS aperitief
V/A:

AALST (Hofstade) - Tragel 17 (De Nul)

18:30 ¨ 21:30

PRIJS: € 13 | kind: € 8 | < 3j.: gratis
DATA: Vrijdag 29/07 - 19/08/2022

© W. Poelman
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VAREN
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in Brussel, Brabant en Henegouwen
Ontdek de gedaanteverandering van de kanaalzone tussen Vilvoorde en Brussel. Geniet van een
schat aan ongeschonden landschappen natuur
en bezienswaardigheden in de Brabantse Groene
Gordel. Beleef het fascinerende Hellend Vlak van
Ronquières en de scheepslift van Strépy-Thieu
tussen Brabant en Henegouwen.
Het vaaraanbod in Brussel en Brabant wordt uitgewerkt door Brussels by Water en Kanaaltochten
Brabant. Reservaties gebeuren via Rivertours.

www.rivertours.be
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tussen Brussel en Vilvoorde
1/05 - 31/10: van maandag tot vrijdag
1/07 - 15/08: ook in het weekend!
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 Waterbus is ook ideaal voor vaar- & fietscombinaties!
De haltes van de Waterbus liggen nabij tram,
bus, metro en trein. Check de haltes, uurregeling,
tarieven, last minute info op:

www.waterbus.brussels
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Scheldevallei Specials
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- TEMSE Zondag 22/05 en zondag 3/07/2022
Aardbeien cruise met aardbeientaart of een
heerlijke coupe roomijs met aardbeien!
Zondag 12/06 en zondag 7/08/2022

IJsjes cruise met een dame blanche, coupe
brésilienne of cornetto voor de allerkleinsten!
Zaterdag 27/08 en zondag 28/08/2022

Temse in de Wolken - Avondboottocht
incl. diner, muziek en vuurwerk!

- ANTWERPEN Van vrijdag 22/07 tot maandag 25/07/2022
Vaar met Rivertours langs
de Tall Ships Races. Save the date!
Binnenkort meer info op rivertours.be.
Check de details, prijzen, vertrek- en aankomst
en alle last minute info op onze website!

RESERVATIE is nodig!
T. 03 711 38 21 | rivertours.be
facebook.com/boottochten.rivertours

l

Eropuit in groep

l

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.
TEL. 03 711 38 21 - info@rivertours.be
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Praktische info
De boottochten
Het toeristisch seizoen loopt van 1 mei t/m 31 oktober 2022.
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 boot+treincombinaties 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.

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. Kinderen
< 3 jaar varen altijd gratis (eventueel busvervoer is wel betalend).

Maaltijd (mits reservatie)
Koude schotel: € 14 (vlees) of € 16 (vis, vegetarisch).
Pastasalade: € 16. Kinderschotel: € 8. Taart & koffie: € 6.
Eigen maaltijden, behalve een eenvoudig broodje, zijn niet toegestaan aan boord. 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 terugbetaald.
Tussenstops en aankomstuur kunnen afwijken ten gevolge van
scheepvaartverkeer en wachttijden bij bruggen en sluizen.
Data van boottochten kunnen wijzigen in de loop van het vaarseizoen. Check steeds online in de rubriek ‘Vaar mee’ de exacte
data van een tocht. De data die je in de webshop vindt zijn correct
en kan je ook reserveren.

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

Scaldisnet, Boottochten Scheldeland en Op-en-om de Dender
promoten het natuurvriendelijk toerisme op en om de rivieren
en kanalen van het Scheldebekken via de ontwikkeling van
regelmatige passagiersvaart tussen diverse steden en streken.

Niet op de openbare weg gooien.

