Prijslijst 2017
per midweek 5 dagen

per weekeind 3 dagen

groepsprijs
groep van 8 pers.; p.p.
groep van 7 pers.; p.p.
groep van 6 pers.; p.p.
groep van 5 pers.; p.p.

HP
495,00
550,00
625,00
730,00

VP
575,00
630,00
710,00
815,00

groepsprijs
groep van 8 pers.; p.p.
groep van 7 pers.; p.p.
groep van 6 pers.; p.p.
groep van 5 pers.; p.p.

HP
580,00
645,00
735,00
855,00

VP
670,00
740,00
825,00
950,00

individuele deelname
double; p.p.
single; p.p.

HP
540,00
660,00

VP
630,00
770,00

individuele deelname
double; p.p.
single; p.p.

HP
640,00
775,00

VP
740,00
895,00

kinderkorting -12j.

-50,00

-90,00

kinderkorting -12j.

-60,00

-105,00

per week 8 dagen
groepsprijs
groep van 8 pers.; p.p.
groep van 7 pers.; p.p.
groep van 6 pers.; p.p.
groep van 5 pers.; p.p.

HP
820,00
915,00
1.040,00
1.215,00

VP
960,00
1.050,00
1.180,00
1.355,00

individuele deelname
double; p.p.
single; p.p.

HP
905,00
1.100,00

VP
1.055,00
1.285,00

kinderkorting -12j.

-80,00

Prijzen in € per persoon

VP: volpension
( ontbijt, lunch en diner)
HP: halfpension
(ontbijt & lunch geen diner)

-150,00

per 10 dagen

per 15 dagen

groepsprijs
groep van 8 pers.; p.p.
groep van 7 pers.; p.p.
groep van 6 pers.; p.p.
groep van 5 pers.; p.p.

HP
1.055,00
1.175,00
1.340,00
1.565,00

VP
1.285,00
1.405,00
1.570,00
1.795,00

groepsprijs
groep van 8 pers.; p.p.
groep van 7 pers.; p.p.
groep van 6 pers.; p.p.
groep van 5 pers.; p.p.

HP
1.690,00
1.880,00
2.130,00
2.480,00

VP
1.915,00
2.105,00
2.355,00
2.705,00

individuele deelname
double; p.p.
single; p.p.

HP
1.160,00
1.415,00

VP
1.415,00
1.720,00

individuele deelname
double; p.p.
single; p.p.

HP
1.860,00
2.265,00

VP
2.105,00
2.565,00

-105,00

-220,00

-185,00

-300,00

kinderkorting -12j.

kinderkorting -12j.

Kortingsregeling:

• Reizen voor 1/04/2017 en na 01/11/2017 genieten een extra korting van -5% op de genoemde prijzen.
• Trouwe klanten worden beloond met -5% extra korting bij een 2e boeking en -10% bij alle volgende boekingen
Kinderen tot 2 jaar nemen hun eigen kinderbed mee en varen dan gratis. De kinderkortingen tot 12 jaar staan in de
prijslijst vermeld.
Gratis gebruik van: fietsen, wandel- fietsroutes, visgerei, spelen, bibliotheek, videotheek, dvd speler, …

Interesse in onze Last-Minute aanbiedingen aan – 40%? Laat het ons weten!

Het hele schip charteren:
☺ Routes: Voor een groepscharter zijn alle vermelde routes mogelijk, maar we stellen ook graag
een route speciaal voor uw gezelschap samen! Naargelang de wensen van de gasten, bijv.
veel wandelen, fietsen, zwemmen, vissen, of liever bezoek van musea, brouwerijen, molens,
pretparken, evenementen, kunstmarkten, of nog vele andere mogelijke wensen en varen
natuurlijk, zal de schipper u een suggestie doen voor een route. Het is zelfs mogelijk om
tijdens de reis nog veranderingen aan te brengen. Het is niet noodzakelijk dat de hele groep
aan dezelfde activiteiten deelneemt: een deel gaat fietsen, terwijl anderen zonnen en varen
prefereren. ‘s Middags of ‘s avonds is men dan weer bij elkaar.
☺ Data: Het charteren van het hele schip is het hele jaar rond mogelijk, ook op de voor individuele
deelname genoemde data in de onderstaande tabel.
☺ Afvaarthaven:
• Oudenaarde
• Maasmechelen (03/08-15/09/2017)
☺ Maaltijden: Bij het charteren van het hele schip door een groep, heeft u de keuze tussen
halfpension en volpension. De combinatie van half- en volpension binnen één groep is niet
mogelijk. Welkom aan boord vanaf 19.00 voor het eerste avondeten op de dag van inscheping; tot
ca 10.00 na het ontbijt op de dag van ontscheping, of na het diner op zondag ca 21.00 voor de
weekeind tochten.

Boekingen per kajuit:
☺ Routes: De reizen, genoemd in onderstaand vaarschema, kunnen per kajuit geboekt worden. U
heeft de keuze uit: double (=2 personen per kajuit) of single (= slechts 1 persoon per kajuit). De
routeplanning is gemaakt volgens de stand van zaken in december 2016. De routeplanning kan
gewijzigd worden volgens het reserveringsverloop.
☺ Maaltijden:Welkom aan boord vanaf 19.00 voor het eerste avondeten op de dag van inscheping;
tot ca 10.00 na het ontbijt op de dag van ontscheping, of na het diner op zondag ca 21.00 voor de
weekeind tochten.
Vaarschema 2017 voor boekingen per kajuit:
Data
07/04-14/04
14/04-21/04
21/04-28/04
28/04-05/05
05/05-14/05
05/06-09/06
09/06-11/06
03/07-07/07
14/07-23/07
24/07-02/08
18/08-27/08
01/09-10/09
11/09-15/09
25/09-02/10

Route
V
C
B
C
M
F
H
E
B+
TD O- MM *
TD O- MM *
LL
J
C

Soort
Week vanuit Oudenaarde
Week vanuit Oudenaarde
Week vanuit Oudenaarde
Week vanuit Oudenaarde
10 dagen tocht vanuit Oudenaarde
Midweek vanuit Oudenaarde
Weekend tocht vanuit Oudenaarde
Midweek vanuit Oudenaarde
10 dagen tocht vanuit Oudenaarde
10 dagen van Oudenaarde - Maasmechelen
10 dagen van Oudenaarde - Maasmechelen
10 dagen tocht vanuit Maasmechelen
Midweek vanuit Maasmechelen
Week vanuit Oudenaarde

* Terugreis naar de afvaarthaven op eigen gelegenheid.

Voorbeeld routes:
➔

10-daagse reizen vanuit Oudenaarde:

route M
Westhoek special tocht
•
vr: Oudenaarde welkom ca 19.00, mooie middeleeuwse textielstad
•
za:Gent verkenning van deze bekende cultuurstad
•
zo: Brugge ook wel Venetië aan de Noordzee genoemd
•
ma: Nieuwpoort grootste jachthaven aan de Noordzee
•
di: Veurne historische stad in het West-Vlaamse hinterland
•
wo: Diksmuide in deze stad aan de IJzer beleeft men de W.O.I nog
•
do: Brugge 2e stadsbezoek
•
vr: Leerne bezoek de tuinen van kasteel Ooidonk en geniet van de wondermooie Oude Leie
•
za: Oudenaarde cultuurstad bezoek de musea of archeologische site Ename met 11e eeuwse kerk
•
zo: Oudenaarde afscheid ca 10.00
route B+
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vr: Oudenaarde welkom ca 19.00, mooie middeleeuwse textielstad
za: Antoing oude cementcultuur en Romeinse grafheuvel
zo: Thieu kans om de oude en nieuwe schepenliften te bezoeken
ma: Ronquières passage nieuwe lift en passage hellend vlak van Ronquières
di: Thieu passage hellend vlak van Ronquières en bezoek oude liften te Thieu
wo: Blaton bezichtiging sluizentrap en/of fietstocht naar kasteel Beloeil
do: Tournai de oudste stad van België
vr: Zwevegem Transfo uit 1911 en 3 molens of bezoek Kortrijk West-Vlaamse cultuurstad
za: Oudenaarde cultuurstad bezoek de musea of archeologische site Ename met 11e eeuwse kerk
zo: Oudenaarde afscheid ca 10.00
➔

8-daagse week reizen vanuit Oudenaarde:

route V
•
•
•
•
•
•
•
•

Sluizen tocht

vr: Oudenaarde welkom ca 19.00, mooie middeleeuwse textielstad
za: Antoing oude cementcultuur en Romeinse grafheuvel
zo: Thieu kans om de oude en nieuwe schepenliften te bezoeken
ma: Ronquières/ Thieu passage nieuwe lift en bezoek hellend vlak van Ronquières
di: Blaton bezichtiging sluizentrap en/of fietstocht naar kasteel Beloeil
wo: Tournai de oudste stad van België
do: Oudenaarde cultuurstad bezoek de musea of archeologische site Ename met 11e eeuwse kerk
vr: Oudenaarde afscheid ca 10.00

route C
•
•
•
•
•
•
•
•

Vogelkijk tocht

vr: Oudenaarde welkom ca 19.00, verken de Donkvijvers, ’t Spei en Ename
za: Leerne domein Ooidonk en Leiemeersen van Astene en Bachte
zo: Oostkamp vind de ijsvogel in Vallei van de Zuidleie en bos Doeveren
ma: Nieuwpoort bezoek het getijde-reservaat Ijzermonding met veel steltlopers & zilverreigers
di: Stalhille op zoek naar ganzenpopulaties in de Uitkerkse polders
wo: Schipdonk Merendreeput en het stille Eiland
do: Oudenaarde Schelde Kleinmeers, Mesureput, Weiput op zoek naar watervogels
vr: Oudenaarde afscheid ca 10.00

route B
•
•
•
•
•
•
•
•

Sluizen tocht extra

Cultuurtocht

vr: Oudenaarde welkom ca 19.00, mooie middeleeuwse textielstad
za: Gent verkenning van deze bekende cultuurstad
zo: Gent uitgebreid bezoek aan de stad of per fiets naar de Waaslandse kastelen
ma: Brugge eerste kennismaking met het Venetië aan de Noordzee
di: Brugge uitgebreid stadsbezoek of excursie naar boekendorp Damme
wo: Leerne bezoek aan de kasteeltuin Ooidonk en een duik in de Oude Leie?
do: Oudenaarde cultuurstad bezoek de musea of archeologische site Ename met 11e eeuwse kerk
vr: Oudenaarde afscheid ca 10.00

➔

5-daagse midweek reizen vanuit Oudenaarde:

route E
•
•
•
•

route F
•
•
•
•
•

Doornik tocht

ma: Oudenaarde welkom ca 19.00, mooie middeleeuwse textielstad
di: Zwevegem zwemmen, hengelen of een bezoek aan Kortrijk
wo: Tournai de oudste stad van België
do: Oudenaarde cultuurstad bezoek de musea of archeologische site Ename met 11e eeuwse kerk
vr: Oudenaarde afscheid ca 10.00
➔

3-daagse weekend reizen vanuit Oudenaarde:

route H
•
•
•

Oude Leie tocht

ma: Oudenaarde welkom ca 19.00, mooie middeleeuwse textielstad
di: Deinze bekend om zijn beiaardskerk, museum en dierenpark
wo: St.Martens-Latem vaart over de Oude Leie en bezoek aan het schildersdorp
do: Oudenaarde cultuurstad bezoek de musea of archeologische site Ename met 11e eeuwse kerk
vr: Oudenaarde afscheid ca 10.00

Kleine Oude Leie tocht

vr: Oudenaarde welkom ca 19.00, mooie middeleeuwse textielstad
za: St.Martens-Latem vaart over de Oude Leie en bezoek aan het schildersdorp
zo: Oudenaarde afscheid ca 21.00
➔

10-daagse reis van Maasmechelen naar Oudenaarde of vice versa:

route TD
Schelde - Maastocht
•
vr: Maasmechelen welkom ca 19.00, tuindorp met mijnbouwverleden
•
za: Liège: winkel- en cultuurstad, aquarium
•
zo: Huy cultuurstad aan Maas, citadel
•
ma: Namur cultuurstad aan Maas en Samber, citadel
•
di: Charleroi in het hart van staal
•
wo: Thieu kans om de oude en nieuwe schepenliften te bezoeken
•
do: Blaton bezichtiging sluizentrap en/of fietstocht naar kasteel Beloeil
•
vr: Tournai de oudste stad van België
•
za: Oudenaarde cultuurstad bezoek de musea /archeologische site Ename met 11e eeuwse kerk
•
zo: Oudenaarde afscheid ca 10.00
➔

10-daagse reis vanuit Maasmechelen:

route LL
Lange Limburgtocht
• vr: Maasmechelen welkom ca 19.00, tuindorp met mijnbouwverleden, nationaal park, Kruinenpad
• za: Bree typisch Maaslandse kerk en herenhuizen, gezellig winkelstadje
• zo: Neerpelt gezellig winkelstadje met groot natuurreservaat aan de Dommel
• ma:Herentals:levendige cultuurstad, met belfort en begijnhof, midden in het groen!
• di: Lier: parel aan de Nete! Bezoek zeker de Zimmertoren, mooi fietsen langs de Nete
• wo: Sint Job parken, kastelen en natuur om van te genieten.
• do: Turnhout combineert cultuur met winkelen, het speelkaarten museum, kasteel en begijnhof
• vr: Sint Huibrechts Lille authentieke molen, wandel en fiets paradijs
• za: Maasmechelen bezoek tuindorp, Maasvallei, fietsen naar Rekem oud kasteel-dorp
• zo: Maasmechelen terugkeer en afscheid ca 10.00
➔

8-daagse week reis vanuit Maasmechelen:

route I
Natuurtocht
• vr: Maasmechelen welkom ca 19.00, tuindorp met mijnbouwverleden, nationaal park, Kruinenpad
• za: Bree typisch Maaslandse kerk en herenhuizen, gezellig winkelstadje
• zo: Neerpelt gezellig winkelstadje met groot natuurreservaat aan de Dommel
• ma:Turnhout combineert cultuur met winkelen, het speelkaarten museum, kasteel en begijnhof
• di: Turnhout een extra dag voor bezoeken, wandelen of fietsen
• wo: St Huibrechts Lile authentieke molen, wandel en fiets paradijs
• do: Maasmechelen bezoek tuindorp, Maasvallei, fietsen naar Rekem oud kasteel-dorp
• vr: Maasmechelen terugkeer en afscheid ca 10.00

➔

5-daagse midweek reis vanuit Maasmechelen:

route J
Limburg tocht
• ma: Maasmechelen welkom ca 19.00, tuindorp met mijnbouwverleden, nationaal park, Kruinenpad
• di: Bree typisch Maaslandse kerk en herenhuizen, gezellig winkelstadje
• wo: Neerpelt gezellig winkelstadje met groot natuurreservaat aan de Dommel
• do: Maasmechelen bezoek tuindorp, Maasvallei, fietsen naar Rekem oud kasteel-dorp
• vr: Maasmechelen terugkeer en afscheid ca 10.00
➔

3-daagse weekend reis vanuit Maasmechelen:

route K
Limburg tocht
• vr: Maasmechelen welkom ca 19.00, tuindorp met mijnbouwverleden, nationaal park, Kruinenpad
• za: Neerpelt gezellig winkelstadje met groot natuurreservaat aan de Dommel
• zo: Maasmechelen terugkeer en afscheid ca 21.00

