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Ontdek het Scheepvaartmuseum in Baasrode
met een boottocht door het Scheldeland
en stadsbezoek aan Dendermonde

Even buiten Dendermonde, vind je het Scheepvaartmuseum in Baasrode. Het museum neemt je mee in
de tijd waarbij Baasrode een cruciale rol speelde in
de handel, de scheepsbouw, de riviervisserij en het
transport van goederen. Je bezoekt er onder andere
de ateliers van Van Praet, de loods van Van Damme en
een replica van het schip ‘De Rosalie’.

09.30u Start boottocht in Temse.
Ontspan op het buitendek en geniet van een
heerlijke boottocht op het mooiste deel van de
Schelde tussen Durme en Dender. We varen
van Temse langs de monding van de Durme in
de Schelde en langs idyllische Scheldedorpen
zoals Sint-Amands, Mariekerke en Vlassenbroek. We varen op de meanderende Schelde,
langs het natuurgebied ‘de Kramp’ en de
nieuwe overstromingsgebieden van de Vlassenbroekse polders.
11.00u We meren aan in Dendermonde, waar de gids
je meeneemt voor een wandeling langs de
culturele rijkdom van de Ros Beiaardstad.
13.00u We schepen terug in en varen richting Baasrode. Aan boord is steeds een maaltijd mogelijk.
14.00u We meren aan in Baasrode en wandelen naar
het Scheepsvaartmuseum. De gids neemt je
op sleeptouw langs de verschillende werven
en loodsen.
16.00u We schepen terug in en varen terug naar
Temse door een uniek rivierlandschap met
schorren en slikken. Indien je dit wenst, kunnen we ook nog een bezoek brengen aan het
pittoreske dorpje Sint-Amands.
17.45u Aankomst in Temse en einde boottocht.

Wanneer:
Doorheen het hele jaar. Gelieve ons te contacteren
voor de verschillende data.
Prijzen:
> Boottocht: varieert volgens het aantal deelnemers,
bv. voor het schip Mozart: € 19,50 p.p. bij 100 deelnemers, € 26 p.p. bij 75 deelnemers, € 39 p.p. bij
50 deelnemers.
> Bezoek Scheepvaartmuseum: € 2,50 p.p.
> Maaltijden mogelijk vanaf € 13 p.p. (koude schotel)
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