Uw bedrijfsevenement op een schip
Bent u uitgekeken op dure en klassieke evenementlocaties?
Gooi het roer om! Rivertours zorgt voor een personeelsfeest,
een teambuilding of een klantenevent midden in het unieke
decor van onze rivieren en kanalen.
Verrassingsbroden of een gastronomisch diner, audiovisueel
materiaal, een muziekgroep of een casino aan boord, een
sportieve combinatie met een geleide fietstocht of een natuurwandeling… Rivertours maakt het mogelijk!

Informatie & reservatie
Contacteer ons om een programma uit te werken
of om de schepen te bezoeken.

Familiefeest aan boord
Een verjaardag, een huwelijk, een familiefeest… Elke reden
is goed om een ‘cruise’ te maken! Het menu stemmen we
af op uw wensen en budget. Het vaartraject en het feestprogramma werken we samen uit. En ook tijdens het feest
staat ons personeel steeds tot uw beschikking.
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Uitstap op maat
Een groepsuitstap, een jaarlijks weerzien, een ledenvergadering,… Verras uw genodigden met een boottocht en neem
hen mee op ontdekkingstocht in eigen land! Datum, vertrekplaats, vaartraject en duur van de boottocht bespreken we
samen. Een nautische gids kan uw gezelschap begeleiden.
Varen in combinatie met een bezoek of met een begeleide
fietstocht behoren tot de mogelijkheden. Kortom, wij bieden
u een programma op maat, en u bezorgt uw gezelschap een
onvergetelijke daguitstap!

Rivertours: meer dan 30 jaar
nautische kennis en ervaring
Rivertours werkt met streng gekeurde passagiersschepen,
ervaren schippers die de Belgische binnenwateren zeer
goed kennen en horeca-uitbaters die kwaliteit brengen
voor een eerlijke prijs. Varen op de binnenwateren is betrouwbaar én betaalbaar.

Origineel & uniek!

Huur een schip
voor een evenement,
een feest, een uitstap
vanaf

€ 300

Onze schepen
Mozart

Vivaldi

Sfeervol en comfortabel tweedekspassagiersschip.
- Rondvaarten: 120 personen
- Receptie: 110 personen
- Diner: 100 personen
Vaargebied: Schelde, Zeekanaal, Gent, Temse, Antwerpen,
Brussel.

Gezellig tweedekspassagiersschip met twee buitendekken.
- Rondvaarten: 90 personen
- Receptie: 80 personen
- Diner: 75 personen
Vaargebied: Zeekanaal met o.a. Brussel, Vilvoorde,
Kapelle-op-den-Bos, Willebroek.

De Ark
Gerenoveerd binnenvaartschip type ‘luxemotor’ met ruim
buitendek. Makkelijk voor fietsen.
- Rondvaarten: 80 personen
- Receptie: 80 personen
- Diner: 50 personen
Vaargebied: alle Belgische rivieren en kanalen, met in het
bijzonder Dender en regio Halle, Ronquières, Strépy-Thieu.

Verdi
Luxueus tweedekspassagiersschip met ruim zonneterras.
- Rondvaarten: 350 personen
- Receptie: 400 personen
- Diner: 300 personen
Vaargebied: Zeekanaal, Brussel, Schelde, Albertkanaal,
Maas (tot Luik of Dinant), Brugge, Oostende en de Nederlandse rivieren. Ook verhuur van één dek mogelijk
(capaciteit tot 180 pers.).

Katima
Modern gerenoveerd binnenvaartschip type ‘spits’ met ruim
buitendek. Makkelijk voor fietsen.
- Rondvaarten: 90 personen
- Receptie: 90 personen
- Diner: 80 personen
Vaargebied: alle Belgische rivieren en kanalen.
Beschikbaar in juli/augustus en van november tot februari.

