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BEPERKTE PERIODE ! 20/04 ¦ 11/05/2018

Bezoek aan de Koninklijke Serres van Laken
+ boottocht door Brussel en de Groene Gordel
Programma voor groepen met eigen vervoer

Bezoek Koninklijke Serres
Uren:
- open van dinsdag tot zondag van 9:30 tot 16:00
- zaterdag 5 mei enkel voor mindervaliden
- 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’ (4u)
Vertrek- en aankomst:
Heembeekkaai - Brussel
(op 15min. per bus van de Koninklijke Serres).
Uren: naar keuze.
Welkom aan boord en start van de boottocht.
We varen eerst richting Brussel-centrum. Vanaf de boot
hebt u een mooi zicht op de hoofdstad en nieuwe architectuur, zoals de Up-site woontoren en het complex
Docks Bruxsel. We keren nabij Tour & Taxis en varen
vervolgens richting Groene Gordel, door de haven,
langs de Brusselse jachthaven en de vermaarde Budabrug. Het gaat verder langs het Vilvoordse ‘Watersite’,
Grimbergen en Kapelle-op-den-Bos, waar de natuur de
overhand heeft. We keren voor de sluis van Zemst en
varen terug naar de Heembeekkaai.

Prijs boottocht
Voor de boottocht bieden we verschillende formules,
voor kleine en grote groepen:
Op 24/04 (laatste datum): aanbod voor
individuele deelnemers en kleine groepen:
boottocht van 4u voor € 15 p.p.
Van 1/05  11/05: boottocht van 2u met de
Waterbus (vaste uurregeling en opstapplaatsen
Waterbus) voor € 6 p.p.
Datum op aanvraag: voor grote groepen
is ook het afhuren van de boot mogelijk:
tarief 4u met gids: € 1.005
Maaltijd mogelijk aan boord.
Info & reservatie boottocht
Rivertours - Tel. 02 218 54 10 - info@rivertours.be
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