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l  EEN SCHIP HUREN  l
voor families, bedrijven, verenigingen,  

overheden en andere groepen

Varen is een unieke ervaring, dus huur een schip voor 
uw evenement of feest! 
Ontdek de omgeving vanaf het water terwijl u met 
collega’s, kennissen of vrienden proeft van culinaire 
verrassingen... Onze schepen kunnen 25 tot 350 
genodigden verwelkomen en zijn uitgerust met bar, 
audio- en multimedia apparatuur. Varen kan met of 
zonder catering.

Onze formule is ideaal voor iedereen die lekker wil 
genieten op een gezellig en comfortabel schip.  
Een schip huren is het hele jaar door mogelijk!

www.rivertours.be
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l  GEGIDSTE BOOTTOCHTEN  l
voor particulieren en groepen

Neem plaats aan boord, geniet van een drankje en 
ontspan. Vanaf het water kom je alles te weten over 
indrukwekkende nautische ‘kunstwerken’, historische 
bezienswaardigheden langs de vaarweg, inspirerende 
steden, maar ook over de biodiversiteit aan de 
waterkant.
De Waterbus pendelt tussen Brussel en Vilvoorde.  
In de Groene Gordel reis je door een schat aan onge-
schonden landschappen en langs groene jaagpaden. 
Tijdens de dagtochten van Brussel naar Antwerpen 
maak je versassingen in immense sluizen mee. 
Ten zuiden van Brussel vaar je door de landelijke 
Zennevallei, beleef je het Hellend Vlak van Ronquières 
en de scheepslift van Strépy-Thieu. 

Met Rivertours ontdek je wat Brussel, Brabant en 
Henegouwen te bieden hebben op en rondom hun 
waterwegen.

OPSTAPPLAATS Nr. boottocht

Anderlecht 7, 10
Beersel / Lot 9, 10
Brussel 1, 2, 3, 7, 8
Grimbergen  6
Halle 7, 9, 10, 11
Kapelle-op-den-Bos 4, 5, 6
Ronquières 12
Ruisbroek / St-Pieters-Leeuw 7, 10
Vilvoorde 2, 3, 6, 7, 8
Willebroek / Klein-Willebroek  4, 5, 6

AANDACHT: wijzigingen kunnen optreden. 
Voor het meest actuele aanbod en de exacte  

datums van de boottochten: www.rivertours.be
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1 / Korte rondvaarten
�  vanuit Brussel
�  richting Vilvoorde

Tijdens de korte rondvaarten tussen Brussel en Vilvoorde  
ontdek je vanaf de eerste rij de verrassende evolutie 
die de kanaalbuurten langs het Zennekanaal momen-
teel ondergaan.  
Het Zennekanaal is als een 'blauw lint' dat ruimte en 
verademing biedt, een waterweg om langs te wandelen 
en te fietsen, aan te wonen en op te varen.

 BRUSSEL - Akenkaai 
 Rondvaart van 2 uur om 10:00, 13:00 en 15:00

 € 7  | kind: € 3,50 | < 3j.: gratis 
 Fiets aan boord: € 1. Plooifiets: gratis

 1/07 ¨ 13/08/2023: alle dagen 
 1/05 ¨ 31/10/2023: van maandag tot vrijdag
 INFO: brusselsbywater.be
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2 / 
 Brussel - Vilvoorde

�  vanuit Brussel

Opteer voor een origineel en aantrekkelijk vervoer-
middel 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. 

  BRUSSEL - Akenkaai 
  - met verblijf van 3u in Vilvoorde 10:00 ¨ 15:00
  - met verblijf van 5u in Vilvoorde 10:00 ¨ 17:00
  - met verblijf van 2u in Vilvoorde 13:00 ¨ 17:00

�  vanuit Vilvoorde

Klokvast en filevrij! Zin in een museumbezoek, een dagje 
winkelen of gewoon een wandeling in Brussel? Opteer 
dan voor de Waterbus. De boot brengt je zonder file-  
en parkeerproblemen naar het hart van de hoofdstad.  
Later op de dag brengt de Waterbus je ook terug. 

  VILVOORDE - Steenkaai 
  - met verblijf van 3u in Brussel 9:00 ¨ 14:00
  - met verblijf van 7u in Brussel 9:00 ¨ 18:00
  - met verblijf van 3u in Brussel 11:00 ¨ 16:00
  - met verblijf van 5u in Brussel 11:00 ¨ 18:00
  - met verblijf van 2u in Brussel 14:00 ¨ 18:00

  € 7  | kind: € 3,50 | < 3j.: gratis 
  Fiets aan boord: € 1. Plooifiets: gratis

  1/07 ¨ 13/08/2023: alle dagen 
  1/05 ¨ 31/10/2023: van maandag tot vrijdag
  Info: waterbus.brussels
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3 / Dagtocht 
�  tussen Brussel en Antwerpen  
�  gegidst bezoek aan Antwerpen mogelijk!  
�  boot + trein  / trein + boot  

Optie A: varen van Brussel naar Antwerpen,  
bezoek aan Antwerpen en terug met trein (of bus)  
Unieke gegidste intercity boottocht tussen de stadscentra 
van Brussel en Antwerpen! Aan de Akenkaai (Brussel) 
kan je inschepen op de Waterbus, die ons meeneemt 
naar de Heembeekkaai (Brussel), waar we overstappen 
op het grote passagiersschip Verdi. We varen op het 
Zeekanaal, één van oudste kanalen van ons land én op 
de machtige Schelde. In de sluizen van Wintam en Zemst 
maken we twee indrukwekkende versassingen mee.  
We ontschepen aan het Steenplein (Antwerpen), waar je 
kan deelnemen aan een gegidste wandeling (2 km) tot 
het centraal station. Contacteer ons voor meer info! 

 Maandag 19/06 | Dinsdag 8/08 | Donderdag 6/07 |   
 Vrijdag 26/05 | Zaterdag 10/06 - 22/07 - 19/08/2023

Optie B: heen met trein (of bus) naar Antwerpen, bezoek 
aan Antwerpen en varen van Antwerpen naar Brussel  
Op andere datums kan u ‘optie A’  in omgekeerde 
volgorde doen. In Antwerpen nemen we eerst deel aan 
de gegidste wandeling. Daarna schepen we in op het 
schip Verdi aan het Steenplein (Antwerpen). We varen 
tot de Heembeekkaai (Brussel) waar we overstappen 
op de Waterbus, die ons meeneemt naar de Akenkaai 
(Brussel) waar we ontschepen.

 Maandag 3/07 - 17/07 | Dinsdag 1/08/2023

Optie C: u neemt enkel deel aan de boottocht tussen 
Antwerpen en Brussel (geen bezoek aan Antwerpen)   
 Antwerpen ¨ Vilvoorde ¨ Brussel:  
 Maandag 5/06 - 14/08 - 9/10 | Vrijdag 16/06/2023

 Brussel ¨ Vilvoorde ¨ Antwerpen:  
 Zaterdag 16/09 - 14/10/2023
 

 € 30 | kind: € 20 | < 3j.: gratis

EXTRA - Contacteer ons voor meer info: 
	 l Ook mogelijk van of naar Vilvoorde!
	 l Bij sommige tochten is ontscheping in  
  Kapelle-op-den-Bos of Willebroek mogelijk. 
 l Uren en andere details: www.rivertours.be
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BELANGRIJK! De voorafgaande of aansluitende 
treinreis dient u op eigen initiatief te voorzien.
Praktische info treinreis: senioren 65+ reizen aan 
vaste prijs van € 7,80 p.p. op alle lijnen - groepen 
vanaf 15 pers. reizen aan 60% korting of < € 4,00 
p.p. (groepsticket ten laatste 7 dagen op voorhand 
aankopen). Alle info op: belgianrail.be. 
Onze medewerkers kunnen u hierover ook de 
nodige info bezorgen. 
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4 / Boottochten
� vanuit Kapelle-o/d-Bos en Willebroek
�  naar Antwerpen  
�  trein + boot / eigen bus + boot

Het principe van deze uitstap is eenvoudig: jij komt 
vanuit Kapelle-op-den-Bos of Willebroek op eigen 
initiatief naar de vertrekplaats van de boot in Antwerpen 
en wij varen jou terug. 

We varen op de Schelde en het Zeekanaal, langs de  
vernieuwde Antwerpse kaaien en nieuwe overstromings- 
natuur, met versassing in de sluis van Wintam/Bornem. 
 
 Heenreis met vervoermiddel naar keuze. 
 V: ANTWERPEN - Steenplein 12:00
 A: WILLEBROEK - Groene Laan 15:00  
 A: KAPELLE-OP-DEN-BOS - Westdijk (centrum) 15:30

 € 18 | kind: € 12 | < 3j.: gratis  
 Je zorgt zelf voor je treinticket. 
 Contacteer ons voor meer info.

 Maandag 3/07 - 17/07 | Woensdag 2/08 |  
 Donderdag 31/08/2023

TIP:  Ben je in groep? Combineer je boottocht met een  
 gegidste wandeling door het historisch centrum  
 van Antwerpen! Contacteer ons voor meer info.
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5 / Boottochten
� vanuit Kapelle-o/d-Bos en Willebroek
�  naar Brussel en Vilvoorde  
�  trein + boot / fiets + boot

Je komt op eigen initiatief (bv. per trein of fiets) van 
Kapelle-op-den-Bos of Willebroek naar de opstap-
plaats van de boot in Vilvoorde of Brussel en wij varen  
je terug naar je vertreklocatie. Boottocht op het Zee- 
kanaal, door de landelijke Groene Gordel, met versas-
sing in de sluis van Zemst. 
 
 V: BRUSSEL - Heembeekkaai 12:30 
 V: VILVOORDE - Steenkaai  13:00
 A: KAP.-OP-DEN-BOS - Westdijk (centrum) 14:45
 A: WILLEBROEK - Groene Laan 15:15

 € 18 | kind: € 12 | < 3j.: gratis  
 Fiets aan boord: € 3 
 Je zorgt zelf voor je treinticket. 
 Contacteer ons voor meer info.

 Zaterdag 16/09 - 14/10/2023



6 / Boottocht
� vanuit Vilvoorde, Grimbergen, 
 Kapelle-o/d-Bos en Klein-Willebroek
�  boot + fiets / boot heen-en-terug

Vaar mee naar Klein-Willebroek, een idyllisch stadje 
met historisch haventje gekneld tussen Zeekanaal, 
Rupel en prachtige natte natuurgebieden. Met vrij 
verblijf in Klein-Willebroek.

Deze uitstap is een boot- & fietscombinatie.  
De sportievelingen onder ons kunnen voor of na de 
boottocht genieten van een fijne fietsrit via mooie lande- 
lijke fietspaden langs de Dijle, de Rupel en de Zenne. 

Op bepaalde datums kan er heen-en-terug gevaren 
worden. Laat je meevoeren op het rustige ritme van 
de waterweg. Aangekomen in Klein-Willebroek kan je 
even de benen strekken om daarna weer relax terug te 
varen. Contacteer ons voor meer info.   

 Boot + fiets:
 V: VILVOORDE - Steenkaai 10:00  
 V: GRIMBERGEN - Westvaartdijk / Heidebaan 10:15 
 V: GRIMBERGEN - Westvaartdijk / Dijkstraat 10:30 
 V: KAP.-O/D-BOS - Vaartdijk, bovenzijde sluis 10:45
 A: KLEIN-WILLEBROEK - Sasplein 2 12:30

 Fiets + boot:
 V: KLEIN-WILLEBROEK - Sasplein 2 14:00 
 V: WILLEBROEK - Groene Laan 14:30
 A: KAP.-O/D-BOS - Vaartdijk, bovenzijde sluis 16:00 
 A: GRIMBERGEN - Westvaartdijk / Dijkstraat 16:15 
 A: GRIMBERGEN - Westvaartdijk / Heidebaan 16:30 
 A: VILVOORDE - Steenkaai 16:50 

 Boot heen-en-terug:
 VILVOORDE - Steenkaai 10:00 ¨ 16:50  
 GRIMB. - Westvaartdijk / Dijkstraat 10:15 ¨ 16:30  
 GRIMB. - Westvaartdijk / Heidebaan 10:30 ¨ 16:15  
 K-O/D-B - Vaartdijk, bovenzijde sluis 10:45 ¨ 16:00

 Heen-en-terug: € 18 | kind: € 12 | < 3j.: gratis  
 Enkel vanuit Vilvoorde en Klein-Willebroek: € 12 | kind: € 8    
 Enkel vanuit Grimbergen en K-o/d-B: € 9 | kind: € 7   
 Fiets aan boord: € 3

 Boot + fiets (* = boot heen-en-terug mogelijk): 
 Dinsdag 16/05* - 13/06* - 18/07* - 22/08* |  
 Woendag 17/05 - 14/06 - 19/07 - 23/08 | 
 Donderdag 18/05 - 15/06 - 20/07 - 24/08/2023
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7 / Boottocht
� vanuit Vilvoorde, Brussel, Anderlecht, 
 Ruisbroek (St-Pieters-Leeuw) en Halle
�  naar het Hellend Vlak van Ronquières  
�  boot + bus of openbaar vervoer / boot + fiets

Boottocht dwars door het Brussels gewest, door de 
haven van Brussel en de landelijke Zennevallei tot aan 
de benedenzijde van het Hellend Vlak van Ronquières. 
Met versassingen in verschillende sluizen, waaronder 
de grote sluis van Ittre. 

Voor de terugkeer vanuit Ronquières voorzien we een 
bus tot Halle. Vanuit Halle kan u op eigen initiatief 
verder met De Lijn, de TEC of per trein.Contacteer ons 
voor meer info.

 V: VILVOORDE - Steenkaai 9:00  
 V: BRUSSEL - Heembeekkaai 9:25 
 V: BRUSSEL - Akenkaai 10:00 
 V: ANDERLECHT - Veeweidekaai / Ceria 12:00
 V: S-P-L / RUISBROEK - 'De Molens' 12:30
 V: BEERSEL / LOT  - Stationsstraat 13:00
 V: HALLE - Suikerkaai 14:00
 A: RONQUIÈRES - rue de Chenu (boot) 17:00
 A: HALLE - Suikerkaai (bus) 18:00

 Vilvoorde, Brussel, Anderlecht, S-P-L / Ruisbroek:  
 Inclusief bus (tot Halle): € 30 | kind: € 21 | < 3j.: € 5
 Enkel varen: € 25 | kind: € 16 | < 3j.: gratis
 Fiets GRATIS aan boord.
 Beersel / Lot, Halle:  
 Inclusief bus (tot Halle): € 17 | kind: € 13 | < 3j.: € 5
 Enkel varen: € 12 | kind: € 8 | < 3j.: gratis
 Fiets GRATIS aan boord.

 Op vrijdag van mei tot eind september 2023.  
 Check de exacte data op de website.
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8 / Boottocht
� vanuit Vilvoorde en Brussel
� dwars door Brussel
�  naar Halle  
�  boot + fiets / boot + trein, lijnbus of eigen bus

Deze voormiddag boottocht tussen Vilvoorde en Halle 
is een onderdeel van de voorgaande langere dagtocht 
(nr. 7). We varen dwars door Brussel en de Zennevallei 
en ontschepen in Halle. Terugreis op eigen initiatief  
(bv. fiets of openbaar vervoer). 

 V: VILVOORDE - Steenkaai 9:00  
 V: BRUSSEL - Heembeekkaai 9:25 
 V: BRUSSEL - Akenkaai 10:00
 A: HALLE - Suikerkaai 14:00

 € 12 | kind: € 8 | < 3j.: gratis
 Fiets GRATIS aan boord.

 Op vrijdag van mei tot eind september 2023.  
 Check de exacte data op de website.

9 / Boottocht
� vanuit Beersel en Halle
�  naar Ronquières  
�  boot + fiets / boot + bus

Deze namiddag boottocht tussen Beersel / Halle en 
het Hellend Vlak van Ronquières is een onderdeel 
van de voorgaande langere dagtocht (nr. 7). We varen 
door het Pajottenland en de zuidelijke Zennevallei en 
ontschepen aan de voet van Ronquières. Terug per 
bus (tot Halle). 

 V: BEERSEL / LOT  - Stationsstraat 13:00
 V: HALLE - Suikerkaai 14:00
 A: RONQUIÈRES - rue de Chenu (boot) 17:00
 A: HALLE - Suikerkaai (bus) 18:00

 Inclusief bus (tot Halle): € 17 | kind: € 13 | < 3j.: € 5
 Enkel varen: € 12 | kind: € 8 | < 3j.: gratis
 Fiets GRATIS aan boord.

 Op vrijdag van mei tot eind september 2023.  
 Check de exacte data op de website.
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10 / Boottocht
� vanuit Halle, Beersel, Ruisbroek  
 (St-Pieters-Leeuw) en Anderlecht
�  naar Brussel  
�  boot + fiets / boot + trein, lijnbus of eigen bus

Namiddag boottocht van de zuidelijke rand naar hartje 
Brussel. Terug- of heenreis op eigen initiatief (bv. fiets 
of trein).

 V: HALLE - Suikerkaai 12:30
 V: BEERSEL / LOT  - Stationsstraat 13:30
 V: S-P-L / RUISBROEK - 'De Molens' 14:00
 V: ANDERLECHT - Veeweidekaai / Ceria 14:30
 V: ANDERLECHT - Vaartdijk (CDS) 15:30
 A: BRUSSEL - Akenkaai 17:00

 Halle, Beersel / Lot:  
 Enkel varen: € 12 | kind: € 8 | < 3j.: gratis
 S-P-L / Ruisbroek, Anderlecht:  
 € 9 | kind: € 6 | < 3j.: gratis
 Fiets GRATIS aan boord.

 Op maandag van mei tot eind september 2023.  
 Check de exacte data op de website.

15



11 / Boottocht
� vanuit Halle
�  door de scheepslift van Strépy-Thieu 
 EN over het Hellend Vlak van Ronquières  
�  bus + boot

*** Beleef alles in één boottocht! *** 

We brengen je per bus van Halle naar Thieu, waar 
de boottocht van start gaat. In de indrukwekkende 
scheepslift van Strépy-Thieu, de grootste van Europa, 
wordt het schip zo’n 73m naar boven getild. Eenmaal 
boven ervaar je pas echt hoe immens de scheepslift 
wel is en sta je stil bij het menselijk vernuft achter deze 
constructie.

We varen verder op het nieuwe Centrumkanaal, dat  
als een soort ‘aquaduct’ boven de vallei gebouwd 
werd. Dit levert spectaculaire vergezichten over het 
Henegouws plateau.

Tijdens een korte halte in Houdeng-Goegnies wandel je 
naar de hydraulische scheepslift nr. 1 op het historisch 
Centrumkanaal (Unesco werelderfgoed).

We varen verder en bereiken het Hellend Vlak van 
Ronquières, dat we in een groot waterbassin naar 
beneden ‘sporen’. Versassingen in de sluizen van Ittre 
en Lembeek maken deze avontuurlijke tocht compleet.
De boottocht eindigt in Halle.

 HALLE - Suikerkaai 9:00 ¨ 18:00

 € 40  | kind: € 30 | < 3j.: € 10
 Enkel varen: € 30 | kind: € 20 | < 3j.: gratis

 Op zondag van mei tot eind september 2023.  
 Check de exacte data op de website.
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12 / Boottocht
� vanuit Ronquières
�  over het Hellend Vlak van Ronquières 
 EN door de scheepslift van Strépy-Thieu 
�  boot + bus / boot + fiets

Onze boottocht start aan de voet van het Hellend Vlak.  
In een groot waterbassin ‘sporen’ we over een lengte 
van 1,4km naar boven en overbruggen zo een hoogte-
verschil van 68m. Boven gekomen zetten we koers 
naar Seneffe, waar het kanaal Charleroi-Brussel en  
het nieuwe Centrumkanaal samenkomen.

Even later, in Houdeng-Goegnies kan je deelnemen 
aan een wandeling naar de hydraulische scheepslift 
nr.1 op het historisch Centrumkanaal (Unesco-
werelderfgoed).

We varen verder op het nieuwe Centrumkanaal terwijl 
je, bij een hapje en een drankje, kan genieten van het 
weidse uitzicht over de omgeving.

Ten slotte bereiken we de indrukwekkende scheepslift 
van Strépy-Thieu. Na de afdaling met de kabellift varen 
we tot de kaai van Thieu, waar de boottocht eindigt.  
De terugkeer gebeurt per bus of fiets. 

 RONQUIÈRES - benedenzijde 10:00 ¨ 17:00
 Hellend Vlak, rue de Chenu

 € 35 | kind: € 25 | < 3j.: € 10 
 Enkel varen: € 25 | kind: € 15 | < 3j.: gratis 
 Fiets aan boord: € 3

 Op zaterdag van mei tot eind september 2023.  
 Check de exacte data op de website.
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l  Varen, fietsen en bezoeken  l
in de Groene Gordel

Hou je van onze waterwegen en de natuur, van  
een ontspannende fietstocht en een fris briesje  
aan boord van een schip? Dan is een boottocht 
door de Groene Gordel en de Zennevallei zeker 
iets voor jou. Wij varen jou van punt A naar B en 
voor of na de boottocht kan je op eigen initiatief  
per fiets de streek verkennen langs één van de  
vele bewegwijzerde fietsroutes of langs de fiets-
knooppunten.

Meer info over het fietsaanbod in de kanaal-
gemeenten 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

19
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l  VAREN  l
in Antwerpen en de Scheldevallei

De Zeeschelde is een rivier met veel gezichten. 
Tussen Gent en Baasrode kronkelt zij vrij smal 
door het landschap, om zich uiteindelijk te ont-
wikkelen tot een brede, machtige stroom die 
Antwerpen liet uitgroeien tot een wereldhaven. 
In de Scheldevallei ontdek je de mooiste Schelde- 
dorpen, uniek maritiem erfgoed en moderne archi- 
tectuur aan de stroom. Je beleeft een wereld-
haven in volle bedrijvigheid en kan genieten van 
de typische Scheldenatuur en nieuwe natuur-
gebieden. 

Het vaaraanbod in de Scheldevallei wordt uit-
gewerkt door Boottochten Scheldeland en Op-
en-om de Dender. Reservaties gebeuren via 
Rivertours. 

www.rivertours.be

20
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l                                        l
tussen Brussel en Vilvoorde

1/05 - 31/10: van maandag tot vrijdag 
1/07 - 13/08: 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- & fiets-combinaties!

De haltes van de Waterbus liggen nabij tram, 
bus, metro en trein. Check de haltes, uurregeling, 
tarieven, last minute info op:  

www.waterbus.brussels

21
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Praktische info
De boottochten
Het toeristisch seizoen loopt van 1 mei t.e.m. 31 oktober.  
Aan de boottochten kan je individueel en in groep deel-
nemen. Voor groepen zijn boottochten op maat mogelijk! 
De dagtochten worden uitgewerkt als boot+bus- of boot+ 
treincombinaties. Je kan ook enkel deelnemen aan het vaar- 
gedeelte van een dagtocht (zie prijs: ‘enkel varen’). 
De boottochten vertrekken stipt, we verwachten je 15 min.  
voor vertrek. 
De schepen Verdi, Mozart, Vivaldi en Katima zijn toe-
gankelijk voor rolwagengebruikers, maar niet alle opstap-
plaatsen zijn hiervoor geschikt. Gelieve ons hiervoor te 
contacteren.

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 terug-
betaald. 
Tussenstops en aankomstuur kunnen afwijken ten gevolge 
van scheepvaartverkeer en wachttijden bij bruggen en sluizen. 
Datums van boottochten kunnen wijzigen in de loop van 
het vaarseizoen. Check steeds online in de rubriek ‘Vaar 
mee’ de exacte datum van een tocht. De datums die je in de 
webshop vindt zijn correct en kan je ook reserveren.

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.e.m. 11 jaar. Kinderen < 3 jaar varen altijd gratis 
(eventueel busvervoer is wel betalend).

Maaltijd (mits reservatie)
Er zijn koude schotels (vlees, vis, vegetarisch of pasta-
salade), kinderschotels en taart met koffie verkrijgbaar aan 
boord, mits bestelling vooraf. Prijzen vind je op de website.  
Eigen maaltijden, behalve een eenvoudig broodje, zijn niet 
toegestaan aan boord. Drank moet aan boord gekocht 
worden.
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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 enkele sugges-
ties voor daguitstappen 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

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.

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 en/of de fotograaf daarvan te 
verwittigen.

Gebruikte icoontjes

vertrek (V) en/of aankomst (A)

prijzen

datums

NMBS-station op max. 15 min. wandelen 
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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.

Met steun van:

Mediapartners:

Het vaarprogramma 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.  

Niet op de openbare weg gooien. 
Deze brochure werd gedrukt op gerecycleerd papier.
Rivertours verkleint uw voetafdruk door gemeenschappelijk 
vervoer op het water te organiserenen en maakt maximaal 
gebruik van walstroom om de uitstoot te beperken. 


