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Verrassend nieuwe natuur

en prachtige Scheldelandschappen in één dagtocht
COMBINATIE GELEIDE NATUURWANDELING + BOOTTOCHT

Deze daguitstap is een kolfje naar de hand van elke
natuurliefhebber. U maakt kennis met één van de
mooiste rivierlandschappen in ons land. De dag begint
met een gegidste wandeling op het Noordelijk Eiland,
een natuurgebied geprangd tussen Schelde, Rupel
en Zeekanaal en een toevluchtsoord voor vogels. Het
gebied wordt ook begrazen door Heck-runderen.
Na de wandeling geniet u van een maaltijd aan boord,
alvorens het meest natuurlijke stukje van de Schelde
te bevaren. Schorren, slikken en kreken, authentieke
Scheldedorpen: de tijgebonden Schelde heeft het
allemaal. Vergeet niet uw verrekijker om de talrijke
watervogels te ontdekken!

10.30u: Onthaal en start van de natuurwandeling op
het Noordelijk Eiland. Na uw wandeling langs
kleine wandelpaden en enkele ornithologische
ontdekkingen (afhankelijk van het seizoen)
neemt de gids u mee tot aan de Zeesluis van
Wintam, die u van nabij kan zien functioneren.
13.00u: Inscheping te Temse en maaltijd aan boord.
14.00u: Vertrek van de boottocht op de ‘stille waters’
van het Scheldeland. U maakt een rondvaart
langs de pittoreske dorpen Sint-Amands en
Mariekerke, de monding van de Durme, langs
Hamme-Driegoten en Weert… en vervolgens
vaart u richting Rupelmonde en Hemiksem en
de mooi gerestaureerde Sint-Bernardusabdij.
In de polders rond Hingene verbergt zich een
stukje authentiek erfgoed met het kasteel van
Ursel en het bekende paviljoen De Notelaer.
17.45u: Einde van de boottocht te Temse.

Wanneer:
Op zondag van begin mei tot eind september:
> Geleide natuurwandeling + gegidste boottocht
van 3u45min.: € 15,50 (prijs p.p. voor een groep
vanaf 25 volw.)
Op alle andere dagen doorheen het jaar:
> Natuurwandeling (2 gidsen) + 4 uur durende
boottocht met gids: € 26,50 (indicatieve prijs p.p.,
voor een groep vanaf 50 deelnemers)
> Middagmaal (dranken niet inbegrepen):
vanaf € 11 voor een koude schotel
Rechtstreeks te reserveren:
Rivertours - Wilfordkaai 14 - 9140 Temse
Tel. 03 711 38 22
De verplaatsingen per bus worden in principe met de
eigen bus van de groep gedaan. Rivertours kan ook een
bus tot uw beschikking stellen vanaf uw vertrekplaats.
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