
2023

tussen BRUSSEL, VILVOORDE en ANTWERPEN

Unieke dagtocht

Ga naar rivertours.be voor de uren en details van deze tochten!

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 stads- 
centra van Brussel en Antwerpen! Aan de Akenkaai 
(Brussel, 10:00) kan je inschepen op de Waterbus, 
die ons meeneemt naar de Heembeekkaai (Brussel,  
10:30), waar we overstappen op het grote passagiers-
schip Verdi. 
We varen op het Zeekanaal, één van oudste kanalen  
van ons land. Laat je verrassen door de haveninfra-
structuur, historische gebouwen en sites en de grote 
transformaties die zich op de oevers voltrekken.
In de sluizen van Wintam en Zemst maken we twee in-
drukwekkende versassingen mee en varen we verder  
op de Schelde. Vanop het comfortabele schip kan 
je genieten van de rust en de natuur op en rondom  
deze machtige rivier. 
We naderen Antwerpen en varen 5 km dwars door het 
stedelijk gebied - een uitzonderlijk boeiende ervaring!  
Bij aankomst aan het Steenplein (16:00) kan je niet 
naast het gerenoveerde ‘Steen’ kijken. Het is het oudste 
gebouw van Antwerpen, waar nu de toeristische dienst 
gevestigd is. Je kan er de attractie ‘The Antwerp Story’ 
bezoeken, de perfecte introductie op Antwerpen. 

Vlakbij zijn de Grote Markt, de Onze-Lieve-Vrouwe-
kathedraal, het Eilandje en het Mas, met gratis pano-
ramazicht vanop het dak van het gebouw.

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

* geen Waterbus mogelijk



Ontdek al onze boottochten, ook in andere regio’s: rivertours.be

MEER INFO & RESERVATIE: 
Ieperlaan 84, 1000 Brussel 
T. 02 218 54 10  |  info@rivertours.be

OPTIE B: heen met trein (of bus) naar 
Antwerpen, bezoek aan Antwerpen en 
varen van Antwerpen naar Brussel  

Op andere datums kan je ‘optie A’ 
ook 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 in 
het centrum van Brussel, waar we 
ontschepen.

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

OPTIE C: je 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

PRAKTISCHE INFO TREINREIS
De voorafgaande of aansluitende  
treinreis is op eigen initiatief.
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 je hierover  
ook de nodige info bezorgen. 

De wandeling
We ontschepen aan het Steenplein (Antwerpen), waar je kan deelnemen aan 
een gegidste wandeling (2 km) tot aan het Centraal station. We wandelen langs 
een bijna volledig autovrije route over de Grote Markt, de Groenplaats, langs de 
Boerentoren en de Meir, tot het schitterend Centraal station. Daar vertrekken min.  
4 treinen per uur richting Brussel. Iedere passagier krijgt een plannetje met extra 
info van deze aanbevolen wandeling. Groepen kunnen ook een gids inhuren. 

Prijs voor deze unieke beleving:
volw.: € 30 | kind: € 20 | < 3j.: gratis

EXTRA - Contacteer ons voor meer info: 
	 l Ook mogelijk van of naar Vilvoorde!
	 l Soms is ontscheping in Kapelle-op- 
  den-Bos of Willebroek mogelijk.
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