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BEPERKTE PERIODE ! 19/04 ¦ 10/05/2019

Combineer een bezoek aan de Serres 
met een tochtje met de Waterbus
Vanaf 1/05 bent u ook weer welkom op de  
Waterbus voor een rondvaart van 2u door Brussel.
Vertrek:
Becokaai - Brussel om 10:00, 13:00 en 15:00.  
Heembeekkaai - Brussel om 13:30 en 15:30.  
Tarief Waterbus: € 6 p.p. - gids op aanvraag.
Contacteer ons voor meer info.
Info & reservatie boottocht
Rivertours - Tel. 02 218 54 10 - info@rivertours.be

Programma voor groepen  
en individuele deelnemers

Bezoek Koninklijke Serres 

Uren:
-  open van dinsdag tot zondag van 9:30 tot 16:00
- maandag gesloten
Ingang: 
Langs de erehekken van het Kasteel van Laken,
Koninklijke Parklaan - 1020 Brussel.
Parking: 
Rechtover het Kasteel van Laken, Vorstenhuislaan.

Prijs:
€ 2,50 (gratis onder 18 jaar). Geen rondleidingen. 
Tickets kunnen op voorhand niet gereserveerd worden.

Gegidste boottocht door Brussel  
en de Groene Gordel
Nog enkele plaatsen beschikbaar op de boot!

Vertrek- en aankomst:
Brussel - Heembeekkaai of Brussel - Becokaai 
U komt met eigen vervoer naar de opstapplaats  
van de boot.

Voor de boottocht zijn er formules voor grote en 
kleine groepen en voor individuele deelnemers.

Voor grote groepen:
Van 19/04 tot 10/05: u kan het schip afhuren  
voor een gegidste boottocht van 4u: € 1.005 
De boot is uitsluitend voor uw groep en er kan  
voor aangepaste catering gezorgd worden.

Voor kleine groepen en individuele deelnemers:
Op zaterdag 20/04, donderdag 2/05,   
zaterdag 4/05 en donderdag 9/05:  
boottocht van 4u met gids: € 15 p.p.
U bent samen met andere passagiers.
Als maaltijd kan u een koude schotel (van € 13 tot  
€ 15) of broodjes (van € 2 tot € 4) bestellen.


