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Het ‘nieuwe Brussel aan het water
COMBINATIE BOOTTOCHT
+ GELEIDE WANDELING TOUR & TAXIS
Brussel ligt sinds eeuwen aan de boorden van een
kanaal, maar de Brusselaars hebben deze waterweg in
hun stad lange tijd met misprijzen bekeken. Vandaag
is het kanaal echter de ‘place to be’ geworden. Naast
haar transport-, toeristische- en ecologische functie
is het kanaal een plaats om te wonen, te werken, te
recreëren. Tal van stedelijke projecten zijn er voltooid
of nog in volle ontwikkeling. De site van Tour & Taxis
is een voorbeeld van de evolutie die het kanaal heeft
gekend. Van opslagplaats van handelswaren werd
de locatie gerenoveerd tot een prachtig modern
bedrijven- en handelscomplex, met respect voor de
vroegere architectuur.

10.30u: geleide wandeling in Tour & Taxis.
De site van Tour & Taxis, een historisch dépot en
douanestation, is vandaag een multifunctionele plaats
die open staat voor publiek. Er worden in deze magnifieke gebouwen, burelen, winkels, restaurants en tentoonstellingen ondergebracht. Ontdek de ontwikkeling
en de evolutie van deze opmerkelijke plaats in Brussel.
12.15u: einde bezoek en wandeling naar het kanaal,
onder begeleiding van de gids (10 minuten te voet).
12.30u: inscheping aan Sainctelette / Havenlaan 6
en vertrek van de gegidste boottocht door Brussel en
de noordelijke groene rand. Vanaf het water ontdekt
u een kanaalomgeving in volle verandering. Naast
bestaande historische monumenten rijzen nieuwe
commerciële complexen, musea, een cruise terminal,
prachtige lofts en recreatiezones als paddestoelen uit
de grond. We varen verder door de Groene Gordel
langs Grimbergen, Kapelle-o/d-Bos en Zemst. Hier
heeft de natuur de bovenhand.
16.30u (+/-): einde boottocht Sainctelette - Brussel.

Prijs:
Voor grote groepen (50 deelnemers en meer):
geleide wandeling Tour & Taxis
+ gegidste boottocht (4u): € 24,50 p.p.
De boot is uitsluitend voor uw groep en er kan voor
aangepaste catering gezorgd worden.
Alle dagen mogelijk.
Voor kleine groepen:
geleide wandeling Tour & Taxis: gids € 90
+ rondvaart met de Waterbus (2u): € 6 p.p.
Vertrek Waterbus: Becokaai - Brussel om 10:00,
13:00 en 15:00 van maandag tot vrijdag
en van 1/05 tot 31/10.
Info en reservatie boottocht:
Rivertours - tel. 02 218 54 10 - info@rivertours.be
Nieuw: audiogids Tour &Taxis
gratis op je smartphone!
http://www.tt-app.be/
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