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l  EEN SCHIP HUREN  l
voor families, bedrijven, verenigingen,  

overheden en andere groepen

Varen is een unieke ervaring, dus huur een boot voor 
uw evenement of feest! Stap aan boord voor een 
rondvaart langs de mooiste plekjes van Vlaanderen. 
Bewonder de charmante dorpjes langs het water terwijl 
je met collega’s, kennissen of vrienden kan genieten 
van culinaire verassingen... Onze schepen kunnen 25 
tot 350 genodigden verwelkomen. Alle schepen zijn 
uitgerust met bar, audio- en multimedia apparatuur. 
Varen kan met of zonder catering.

Onze formule is ideaal voor iedereen die lekker wil 
genieten op een gezellig en comfortabel schip!

www.rivertours.be
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l  GEGIDSTE BOOTTOCHTEN  l
voor particulieren  

en groepen

Varen door het scheldeland is een avontuurlijke en 
afwisselende belevenis die een aantal van de mooiste 
plekken in Vlaanderen in de schijnwerpers zet.  
Zo vaar je door een verscheidenheid aan landschappen  
en langs charmante dorpjes en historische beziens-
waardigheden. Vanop het dek leer je alles over de 
nieuwe gecontroleerde overstromingsgebieden, op-
gehoogde dijken en doordachte natuurbescherming.

Rivertours biedt voor elk wat wils om een dagje te 
genieten in eigen land. Zo varen we niet alleen op de 
Schelde maar ook op de Dender, Rupel en Durme met 
enkel een vakantiegevoel als doel. Een boottocht is dan 
ook de ideale plek om te verbinden zowel voor families, 
vriendengroepen als verenigingen en gezinnen.

In deze brochure maak je kennis met onze toeristische 
tochten voor iedereen.

OPSTAPPLAATS Nr. boottocht

Aalst 11, 12, 19
Antwerpen 2, 13, 14
Dendermonde 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 17, 18
Klein-Willebroek 15, 16
Hamme 5
Sint-Amands 3, 7, 9
Schelle 10
Schellebelle 4, 6
Temse 1, 2, 3, 5, 9, 10, 14  
Willebroek 16

AANDACHT: wijzigingen kunnen optreden. 
Voor het meest actuele aanbod en de exacte  

datums van de boottochten: www.rivertours.be
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1 / Schelderondvaart 
�  vanuit Temse
�  naar Rupelmonde en Sint-Amands

We stappen aan boord in Temse en varen eerst naar  
Rupelmonde, de geboorteplaats van Mercator, waarna  
we koers zetten naar het mooiste dorpje van Vlaanderen:  
Sint-Amands, geboorteplaats van de bekende dichter 
Emile Verhaeren. Vanaf het dek geniet je van een weids  
uitzicht onder het genot van een hapje of een drankje. 

Je hebt de keuze uit een korte tocht naar Sint-Amands, 
of een korte tocht naar Rupelmonde, of één lange boot- 
tocht naar zowel Rupelmonde als Sint-Amands.

 TEMSE - Wilfordkaai  
 l korte tocht (1u45min) 14:00 ¨ 15:45 
  of 16:00 ¨ 17:45 
 l lange tocht (3u45min) 14:00 ¨ 17:45

 Korte tocht: € 9 | kind: € 7 | < 3j.: gratis 
 Lange tocht: € 15 | kind: € 12 | < 3j.: gratis

 Temse ¨ Sint-Amands ¨ Rupelmonde:  
 zondag 30/04 - 14/05 - 11/06 - 13/08 - 27/08 -  
 10/09 - 24/09/2023 
 Temse ¨ Rupelmonde ¨ Sint-Amands: 
 zondag 7/05 - 21/05 - 18/06 - 16/07 - 6/08 - 20/08 -  
 3/09 - 17/09 - 1/10 - 15/10/2023 

ELKE
ZONDAG:

rondvaarten
vanuit Temse!
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2 / Schelderondvaart 
�  vanuit Temse en Antwerpen
�  naar Antwerpen  
�  ook mogelijk: varen-&-fietsen 

Genietend van een hapje en een drankje varen we 
langs ‘Buitenland’, een gehucht van Bornem waar in  
vroeger tijden de begoede Antwerpenaren hun buiten-
verblijf hadden. Eens stroomopwaarts varen we door 
langs Rupelmonde, de geboorteplaats van Mercator.  
Zo laveren we gestaag langs het nieuwe gecontroleerde  
overstromingsgebied van de Kruibeekse polders tot we 
de Lieve-Vrouwetoren zien opdoemen aan de skyline 
van Antwerpen. 

TIP! Je kan bij deze tocht ook fietsen van Temse 
naar Antwerpen en terugkomen met de boot of 
vertrekken met de fiets vanuit Antwerpen naar 
Temse en terugvaren.

 TEMSE - Wilfordkaai  14:00 ¨ 17:45

 V: TEMSE - Wilfordkaai  14:00
 A: ANTWERPEN - Steenplein 15:35

 V: ANTWERPEN - Steenplein 15:45 
 A: TEMSE - Wilfordkaai  17:45

 Heen-en-terug of enkele vaart inclusief fiets:  
 € 15 | kind: € 12 | < 3j.: gratis

 Zondag 25/06 - 9/07 - 23/07 - 22/10/2023



3 / Schelderondvaart 
�  vanuit Temse, Sint-Amands  en Dendermonde
�  naar Dendermonde   
�  ook mogelijk: varen-&-fietsen 

Trek eropuit naar de stad van de Vier Heemskinderen. 
De boottocht naar Dendermonde start in Temse en 
neemt je mee langs Tielrode en Hamme-Driegoten 
waar de Durme in de Schelde mondt. Ga mee op een 
ontspannen vaartochtje langs de rijkelijk begroeide 
oevers en de idyllische vissersdorpjes Mariekerke 
en Sint-Amands. Geniet van één van de mooiste 
meanderende Scheldezichten, met in zijn schoot de 
Vlassenbroekse polder. Als uiteindelijk de Dender en 
de Schelde samenvloeien zal de boot rechtsomkeer 
maken ter hoogte van Sint-Onolfsdijk. Genietend van 
het uitzicht met een drankje en een hapje varen we 
langs Baasrode terug naar Temse.

 TEMSE - Wilfordkaai  14:00 ¨ 17:45 
 SINT-AMANDS - kaai  14:45 ¨ 16:55

 V: TEMSE - Wilfordkaai  14:00
 A: DENDERMONDE - St-Onolfsdijk 15:35

 V: DENDERMONDE - St-Onolfsdijk 15:45 
 A: TEMSE - Wilfordkaai  17:45

 Heen-en-terug of enkele vaart inclusief fiets:  
 Temse: € 15 | kind: € 12 | < 3j.: gratis 
 Sint-Amands: € 9 | kind: € 7 | < 3j.: gratis

 Maandag 1/05 | Zondag 4/06 - 2/07 - 29/10/2023
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4 / Ochtendboottocht 
�  vanuit Schellebelle 
�  naar Dendermonde   
�  ook mogelijk: varen-&-fietsen

Enkele boottocht naar Dendermonde.  
Terugreis met een vervoermiddel naar keuze.

 V: SCHELLEBELLE - veerdienst 10:00 
 (nabij Hoogstraat)

 A: DENDERMONDE - St-Onolfsdijk 5 12:15 
 (nabij parking De Bruynkaai)

 € 7 | kind: € 5 | < 3j.: gratis 
 Fiets aan boord: € 3

 Woensdag 19/07 - 16/08/2023

5 / Ochtend- of avondboottocht 
�  vanuit Temse en Hamme-Driegoten
�  op de Durme  

Sfeervolle zomertocht op de idyllische Durme.  
In het Infopunt Durmevallei krijg je alle info over het 
Sigmaplan en de natuur langs de Durme.

AANDACHT! Het gegidst bezoek aan het infopunt 
Durmevallei is enkel mogelijk bij vertrek vanuit 
Hamme-Driegoten (bij de ochtendtocht).

 TEMSE - Wilfordkaai 10:00 ¨ 12:30 
 HAMME-DRIEGOTEN - veersteiger 10:30 ¨ 12:00

 TEMSE - Wilfordkaai 19:00 ¨ 21:30 
 HAMME-DRIEGOTEN - veersteiger 19:30 ¨ 21:00

 € 8 | kind: € 7 | < 3j.: gratis

 Ochtendtocht: ma. 26/06 | do. 24/08 | za. 23/09/2023 
 Avondtocht: ma. 21/08 | do. 6/07 | za. 22/07/2023
 Voor groepen ook andere data!



6 / Dagtocht 
�  vanuit Schellebelle en Dendermonde 
�  naar Rupelmonde en Sint-Amands   
�  bus + boot

Per bus brengen we je vanuit Schellebelle en Dender-
monde naar Temse. Van hieruit zetten we eerst koers 
naar Rupelmonde, de geboorteplaats van Mercator. 
Aansluitend varen we naar het mooiste dorpje van 
Vlaanderen, Sint-Amands, Als uiteindelijk de Dender 
en de Schelde samenvloeien kan je ontschepen in 
Dendermonde of in Schellebelle.

 SCHELLEBELLE - veerdienst 9:30 ¨ 17:45 
 (nabij Hoogstraat)

 DENDERMONDE - St-Onolfsdijk 5 10:00 ¨ 16:30 
 (nabij parking De Bruynkaai)

 Schellebelle: € 25 | kind: € 20 | < 3j.: gratis 
 Dendermonde: € 20 | kind: € 15 | < 3j.: gratis 
 Incl. bus: plus € 10 p.p. voor alle leeftijden (ook < 3j.)

 Dinsdag 18/07 - 15/08/2023
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7 / Dagtocht 
�  vanuit Dendermonde en Sint-Amands
�  naar Temse en Rupelmonde 

Unieke boottocht met twee bezoekjes aan land. 
Vertrekkend vanuit Dendermonde bezoeken we eerst  
het Boelparcours in Temse. Zo wandelen we langs 
ankerpunten die herinneren aan de ooit zo machtige 
Boelwerf. Terug aan boord varen we door naar Rupel- 
monde waar we opnieuw ontschepen om in het geboorte- 
dorp van Mercator en de historische getijdenmolen te 
bezoeken. Na deze leerijke uitstapjes varen we onder 
het genot van een hapje en een drankje terug naar 
Dendermonde.

 DENDERMONDE - St-Onolfsdijk 5 10:00 ¨ 17:30 
 (nabij parking De Bruynkaai)

 SINT-AMANDS - Kaai 31 11:00 ¨ 16:00

 € 25 | kind: € 20 | < 3j.: gratis 
 Gegidst stadsbezoek Rupelmonde/Temse: € 3

 Donderdag 20/07 - 17/08/2023



8 / Woensdagnamiddag rondvaart 
�  vanuit Dendermonde
�  naar Appels en Baasrode  

Kom genieten van een boottocht vanuit Dendermonde 
op één van de meest natuurlijke stukjes van de Schelde  
tussen Appels en Baasrode. Je vaart op de meande-
rende Schelde, langs natuurgebieden met talrijke 
inhammen, kreken en uitbundige natuur op de oevers.

 DENDERMONDE - St-Onolfsdijk 5 14:00 ¨ 17:00 
 (nabij parking De Bruynkaai)

 € 12 | kind: € 10 | < 3j.: gratis

 Woensdag 19/07 - 16/08/2023
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9 / Dagtocht 
�  vanuit Temse, Sint-Amands  en Dendermonde
�  naar Schellebelle  

We varen langs Mariekerke en Sint-Amands. We varen 
voorbij het natuurgebied ‘de Kramp’ en de nieuwe 
overstromingsgebieden van de Vlassenbroekse polders.  
Korte wandeling in het natuurgebied van de Kalkense 
Meersen in Schellebelle.

 TEMSE - Wilfordkaai 09:30 ¨ 18:00
 SINT-AMANDS - Kaai 31 10:15 ¨ 17:15
 DENDERMONDE - St-Onolfsdijk 5 11:00 ¨ 16:30 
 (nabij parking De Bruynkaai)

 Temse en Sint-Amands: € 25 | kind: € 19 | < 3j.: gratis 
 Dendermonde: € 18 | kind: € 15 | < 3j.: gratis 
 Gegidste wandeling: € 3

 Dinsdag 30/05 | Woensdag 12/07 | Vrijdag 11/08/2023



10 / Dagtocht 
�  vanuit Temse en Schelle
�  naar Mechelen 

Vertrekkend vanuit Temse zetten we eerst koers naar 
Schelle en het pittoreske Klein-Willebroek. Na de korte 
versassing varen we zo van het Scheldeland naar het 
Dijleland en genieten we van de wisselende rivier-
landschappen langs de Rupel, de Nete en de Dijle. 
Vanaf het water krijgen we een unieke kijk op 
Mechelen. We varen door tot in de historische 
Mechelse binnenstad, waar we ontschepen. Je kan 
opteren voor een geleide wandeling in de historische 
binnenstad of voor een vrij verblijf van een 2-tal uur. 
Daarna voert het schip je terug naar het Scheldeland.

 TEMSE - Wilfordkaai 10:00 ¨ 17:45
 SCHELLE - veersteiger (Tolhuisstraat) 10:45 ¨ 16:45

 € 25 | kind: € 19 | < 3j.: gratis 
 Gegidst stadsbezoek Mechelen: € 3

 Maandag 12/06 - 25/09 | Woensdag 25/10/2023
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11 / Dagtocht 
�  vanuit Aalst en Dendermonde
�  naar Sint-Amands 

Vanuit Aalst varen we onder de Sint-Annabrug en de 
Zwartehoekbrug richting Dendermonde. Wanneer 
de Dender en de Schelde samenvloeien, houden we 
halt in Dendermonde en varen we langs de rijkelijk 
begroeide oevers tot aan het idyllische vissersdorpje 
Sint-Amands. Na een kort bezoekje aan het monument 
van Emile Verhaeren maken we rechtsomkeer en 
varen we langs de Vlassenbroekse polder terug naar 
Dendermonde en Aalst.

 AALST (Hofstade) - Tragel 17 (De Nul) 9:30 ¨ 17:30
 DENDERMONDE - St-Onolfsdijk 5 11:30 ¨ 15:30 
 (nabij parking De Bruynkaai)

 Aalst: € 25 | kind: € 20 | < 3j.: gratis 
 Dendermonde: € 15 | kind: € 10 | < 3j.: gratis

 Vrijdag 21/07 - 18/08/2023



12 / Dagtocht 
�  vanuit Aalst en Dendermonde 
�  naar Rupelmonde en Temse  
�  boot + bus 

Zet koers naar Rupelmonde, de geboorteplaats van 
Mercator. Onderweg houden we halt in het mooiste 
dorpje van Vlaanderen, Sint-Amands. 
Wanneer onze avontuurlijke boottocht eindigt in Temse 
zal er een bus klaarstaan om je in alle comfort terug te 
brengen naar je startplaats.

 AALST (Hofstade) - Tragel 17 (De Nul) 9:30 ¨ 18:00
 DENDERMONDE - St-Onolfsdijk 5 11:30 ¨ 17:30 
 (nabij parking De Bruynkaai)

 Aalst: € 25 | kind: € 18 | < 3j.: gratis 
 Dendermonde: € 20 | kind: € 15 | < 3j.: gratis 
 Incl. bus: plus € 10 p.p. voor alle leeftijden (ook < 3j.)
 Fiets aan boord: € 3

 Zaterdag 22/07 - 19/08/2023
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13 / Dagtocht 
�  tussen Antwerpen en Brussel 
�  gegidst bezoek aan Brussel mogelijk!  
�  boot + trein  / trein + boot  

Optie A: varen van Antwerpen naar Brussel,  
bezoek aan Brussel en terug met trein (of bus)  
Unieke gegidste intercity boottocht tussen de stads-
centra van Antwerpen en Brussel! We schepen in op 
het grote passagiersschip Verdi aan het Steenplein 
(Antwerpen) en varen op de machtige Schelde én op 
het Zeekanaal, één van oudste kanalen van ons land. 
We maken twee indrukwekkende versassingen mee. 
Aan de Heembeekkaai (Brussel) stappen we over op 
de Waterbus, die ons meeneemt naar de Akenkaai 
(Brussel), waar we ontschepen. Bezoek aan Tour&Taxis 
of gegidste wandeling (2,3 km) in Brussel tot het 
centraal station mogelijk. Contacteer ons voor meer info!  

 Maandag 5/06 - 14/08 - 9/10 | Vrijdag 16/06/2023

Optie B: heen met trein (of bus) naar Brussel, bezoek 
aan Brussel en varen van Brussel naar Antwerpen  
Op andere datums kan u ‘optie A’  in omgekeerde 
volgorde doen. In Brussel nemen we eerst deel aan 
de gegidste wandeling. Daarna schepen we in op 
de Waterbus aan de Akenkaai (Brussel), die ons 
meeneemt naar de Heembeekkaai (Brussel). Daar 
stappen we over op het schip Verdi. We beëindigen 
onze uitstap aan het Steenplein (Antwerpen). 

 Zaterdag 16/09 - 14/10/2023

Optie C: u neemt enkel deel aan de boottocht tussen 
Brussel en Antwerpen (geen bezoek aan Brussel)   
 Antwerpen ¨ Vilvoorde ¨ Brussel:  
 Maandag 3/07 - 17/07 | Dinsdag 1/08/2023

 Brussel ¨ Vilvoorde ¨ Antwerpen:  
 Maandag 19/06 | Dinsdag 8/08 | Donderdag 6/07 |    
 Vrijdag 26/05 | Zaterdag 10/06 - 22/07 - 19/08/2023
 

 € 30 | kind: € 20 | < 3j.: gratis

EXTRA - Contacteer ons voor meer info: 
	 l Ook mogelijk van of naar Vilvoorde!
	 l Bij sommige tochten is ontscheping in  
  Kapelle-op-den-Bos of Willebroek mogelijk. 
 l Uren en andere details: www.rivertours.be
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BELANGRIJK! De voorafgaande of aansluitende 
treinreis dient u op eigen initiatief te voorzien.
Praktische info treinreis: 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 u hierover ook de 
nodige info bezorgen. 
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14 / Dagtocht 
�  vanuit Temse en Antwerpen
�  naar Lillo, Doel en het Deurganckdok 

De haven van Antwerpen ontdek je het best vanaf 
het water! Wie reikhalzend uitkijkt naar de grootste 
sluis ter wereld kan tijdens de reis zijn ogen alvast 
de kost geven. Zo passeren we eerst het Bornems 
gehucht ‘Buitenland’, waar we vanaf het dek het 
bezoekerscentrum de Notelaer kunnen bewonderen. 

Wanneer we iets later de getijdemolen van Rupel- 
monde zien varen we verder langs het overstromings-
gebied van Kruibeke. Van daaruit zetten we koers 
langs de vernieuwde kaaien van Antwerpen tot aan  
het Steenplein. 

Vervolgens zetten we koers naar het eilandje waar we 
het MAS en het nieuwe indrukwekkende Havenhuis in 
de vorm van een diamant kunnen bewonderen. 
Voorbij het strand van Sint-Anneke ruimen de panora-
mische vergezichten plaats voor de industriële 
installaties van de petro-chemiebedrijven en de 
beroemde koeltorens van Doel. Met zijn unieke ligging 
biedt de haven van Antwerpen een perfect antwoord 
op het steeds groter wordende scheepvaartverkeer. 
Tussen de reusachtige containerschepen voel je je 
als een mier naast een olifant. Met deze tocht heb je 
dan ook de unieke kans om letterlijk midden tussen de 
ronkende motoren van de wereldeconomie te staan!

 TEMSE - Wilfordkaai 11:30 ¨ 17:30
 ANTWERPEN - Steenplein 13:05 ¨ 16:00

 Temse: € 30 | kind: € 25 | < 3j.: gratis 
 Antwerpen: € 20 | kind: € 15 | < 3j.: gratis

 Maandag 21/08 - 4/09 | Dinsdag 9/05 - 19/09 - 3/10 |  
 Donderdag 25/05 - 8/06 - 22/06 - 19/10 |  
 Vrijdag 7/07 - 21/07 | Zaterdag 5/08/2023
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15 / Boottocht 
�  vanuit Klein-Willebroek
�  naar het mooie Rivierenland

Rondvaart in het Rivierenland: ontdek de Rupel, de 
Schelde en het Zeekanaal, vertrekkend vanuit Klein-
Willebroek. Inclusief twee versassingen.

 KLEIN-WILLEBROEK - Sasplein 2 14:00 ¨ 17:00

 € 12 | kind: € 9 | < 3j.: gratis

 Woensdag 17/05 - 14/06 - 19/07 - 23/08/2023

16 / Boottocht 
�  vanuit Klein-Willebroek en Willebroek
�  naar Kapelle-op-den-Bos en Vilvoorde  
�  boot + fiets

Ontdek de Groene Gordel, inclusief versassing 
in Zemst vanuit Klein-Willebroek of Willebroek. 
Eindbestemming is Vilvoorde.

 V: KLEIN-WILLEBROEK - Sasplein 2 14:00 
 V: WILLEBROEK - Groene Laan 14:30
 A: KAPELLE-O/D-BOS - Vaartdijk 16:00 
 A: GRIMBERGEN - Westvaartdijk / Heidebaan 16:15
 A: GRIMBERGEN - Westvaartdijk / Dijkstraat 16:30
 A: VILVOORDE - Steenkaai 16:50 

 Tot Vilvoorde: € 12 | kind: € 9 | < 3j.: gratis  
 Tot K-o/d-B en Grimbergen: € 9 | kind: € 7  
 Fiets aan boord: € 3

 Donderdag 18/05 - 15/06 - 20/07 - 24/08/2023
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17 / Avondtocht 
�  vanuit Dendermonde
�  naar Aalst  
�  boot + fiets 

 V: DENDERMONDE - St-Onolfsdijk 5 19:30 
 (nabij parking De Bruynkaai)
 A: AALST (Hofstade) - Tragel 17 (De Nul) 21:30
 Terugreis per fiets.

 € 9 | kind: € 7 | < 3j.: gratis.  
 Fiets GRATIS aan boord.

 Donderdag 20/07 - 17/08/2023

18 / Avondtocht - aperitiefcruise 
�  vanuit Dendermonde
�  met één GRATIS aperitief 

 DENDERMONDE - St-Onolfsdijk 18:30 ¨ 21:00 
 (nabij parking De Bruynkaai)

 € 15 | kind: € 10 | < 3j.: gratis

 Woensdag 19/07 - 16/08/2023

19 / Avondtocht - aperitiefcruise 
�  vanuit Aalst
�  met één GRATIS aperitief 

 AALST (Hofstade) - Tragel 17 18:30 ¨ 21:30 
 (De Nul)

 € 15 | kind: € 10 | < 3j.: gratis

 Vrijdag 21/07 - 18/08/2023



l  VAREN  l
in Brussel, Brabant en Henegouwen

Ontdek de gedaanteverandering van de kanaal-
zone tussen Vilvoorde en Brussel. Geniet van 
een schat aan ongeschonden landschappen 
natuur en bezienswaardigheden in de Brabantse 
Groene Gordel. Beleef het fascinerende Hellend 
Vlak van Ronquières en de scheepslift van Strépy- 
Thieu tussen Brabant en Henegouwen. 

Het vaaraanbod in Brussel en Brabant wordt uit-
gewerkt door Brussels by Water en Kanaaltochten 
Brabant. Reservaties gebeuren via Rivertours. 

www.rivertours.be
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l                                        l
tussen Brussel en Vilvoorde

1/05 - 31/10: van maandag tot vrijdag 
1/07 - 13/08: ook in het weekend!

De Waterbus is een klokvaste, filevrije ‘buslijn’ 
op het ‘Zennekanaal’ tussen Brussel-centrum, 
Van Praet, Heembeek en Vilvoorde. Gebruik 
de Waterbus om de stad te bezoeken, te gaan 
werken of winkelen, of als leuke uitstap naar de 
groene rand. De Waterbus is ook ideaal voor 
vaar- & fiets-combinaties!

De haltes van de Waterbus liggen nabij tram, 
bus, metro en trein. Check de haltes, uurregeling, 
tarieven, last minute info op:  

www.waterbus.brussels
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Praktische info
De boottochten
Het toeristisch seizoen loopt van 1 mei t.e.m. 31 oktober.  
Aan de boottochten kan je individueel en in groep deel-
nemen. Voor groepen zijn boottochten op maat mogelijk! 
De dagtochten worden uitgewerkt als boot+bus- of boot+ 
treincombinaties. Je kan ook enkel deelnemen aan het vaar- 
gedeelte van een dagtocht (zie prijs: ‘enkel varen’). 
De boottochten vertrekken stipt, we verwachten je 15 min.  
voor vertrek. 
De schepen Verdi, Mozart, Vivaldi en Katima zijn toe-
gankelijk voor rolwagengebruikers, maar niet alle opstap-
plaatsen zijn hiervoor geschikt. Gelieve ons hiervoor te 
contacteren.

Programmawijzigingen 
Om nautische, vaartechnische en veiligheidsredenen heeft 
de organisator het recht het programma aan te passen. 
Een boottocht kan geannuleerd worden als er niet genoeg 
inschrijvingen zijn. Je wordt hiervan tijdig verwittigd. 
Bij annulering door Rivertours wordt de betaalde som terug-
betaald. 
Tussenstops en aankomstuur kunnen afwijken ten gevolge 
van scheepvaartverkeer en wachttijden bij bruggen en sluizen. 
Datums van boottochten kunnen wijzigen in de loop van 
het vaarseizoen. Check steeds online in de rubriek ‘Vaar 
mee’ de exacte datum van een tocht. De datums die je in de 
webshop vindt zijn correct en kan je ook reserveren.

Prijzen en kortingen 
Alle prijzen zijn per persoon. Groepen vanaf 25 personen 
genieten 10% korting op de dagarrangementen (geen 
korting op het tarief ‘enkel varen’). Het kindertarief is geldig 
van 3 t.e.m. 11 jaar. Kinderen < 3 jaar varen altijd gratis 
(eventueel busvervoer is wel betalend).

Maaltijd (mits reservatie)
Er zijn koude schotels (vlees, vis, vegetarisch of pasta-
salade), kinderschotels en taart met koffie verkrijgbaar aan 
boord, mits bestelling vooraf. Prijzen vind je op de website.  
Eigen maaltijden, behalve een eenvoudig broodje, zijn niet 
toegestaan aan boord. Drank moet aan boord gekocht 
worden.
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l  Eropuit in groep  l
Voor groepen kunnen boottochten op maat 
georganiseerd worden, op een overeen te 
komen datum. 

Op rivertours.be vind je ook enkele sugges-
ties voor daguitstappen voor groepen, waarbij 
de boottocht gecombineerd wordt met een 
geleide wandeling of een bezoek aan een 
bezienswaardigheid in de streek.  
Contacteer ons voor meer info.

TEL. 03 711 38 21 - info@rivertours.be

Treintickets
Bij boot+treincombinaties zorg je zelf voor je treinticket 
(tenzij anders vermeld wordt bij de tocht). 
Opgelet: zeer uitzonderlijk wordt een boottocht geannuleerd, 
gelieve je treinticket daarom max. één week voor de tocht 
aan te kopen.

Foto’s
Mogelijk is er een fotograaf mee aan boord om beelden 
te maken voor nieuw promomateriaal. Indien je niet wenst 
gefotografeerd of gefilmd te worden, gelieve één van de 
medewerkers aan boord en/of de fotograaf daarvan te 
verwittigen

Gebruikte icoontjes

vertrek (V) en/of aankomst (A)

prijzen

datums

NMBS-station op max. 15 min. wandelen 



Rivertours 
Vergunning reisbureau categorie A nr. 5959 

Heilig Hartlaan 30 - 9300 Aalst  - TEL. 053 72 94 40 
Wilfordkaai 14 - 9140 Temse - TEL. 03 711 38 21  
E-mail: info@rivertours.be

BNP Paribas Fortis: IBAN BE05 2930 5940 4875  
KBC: IBAN BE67 4280 1165 5187 

BTW BE 0471.392.482  
Ondernemingsnummer: 0471.392.482

www.rivertours.be
Volg ons ook op social media!

Reservatie van een boottocht is verplicht.  
Reserveren kan online via de webshop, telefonisch of 
per mail.  
Betaling gebeurt online, via overschrijving of in één van 
de kantoren. Zodra wij de betaling ontvangen hebben, 
ontvang je een bevestiging van deelname.

De algemene voorwaarden kan je raadplegen op de website.

Scaldisnet, Boottochten Scheldeland en Op-en-om de Dender  
promoten het natuurvriendelijk toerisme op en om de rivieren 
en kanalen van het Scheldebekken via de ontwikkeling van 
regelmatige passagiersvaart tussen diverse steden en streken. 

Niet op de openbare weg gooien. 
Deze brochure werd gedrukt op gerecycleerd papier.
Rivertours verkleint uw voetafdruk door gemeenschappelijk 
vervoer op het water te organiserenen en maakt maximaal 
gebruik van walstroom om de uitstoot te beperken. 


