
Prijslijst 2023

Kortingsregeling:
 Reizen voor 1/04/2023 en na 01/11/2023 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

per midweek 5 dagen per weekeind 3 dagen
groepsprijs HP VP HP VP
groep van 8 pers.; p.p. 580,00 675,00 580,00 675,00
groep van 7 pers.; p.p. 645,00 745,00 645,00 745,00
groep van 6 pers.; p.p. 740,00 830,00 740,00 830,00
groep van 5 pers.; p.p. 860,00 960,00 860,00 960,00

individuele deelname HP VP HP VP
double; p.p. 645,00 745,00 645,00 745,00
single; p.p. 770,00 900,00 770,00 900,00

kinderkorting -12j. -55,00 -100,00 -55,00 -100,00

per week 8 dagen
groepsprijs HP VP
groep van 8 pers.; p.p. 965,00 1.125,00
groep van 7 pers.; p.p. 1.075,00 1.235,00
groep van 6 pers.; p.p. 1.225,00 1.385,00 Prijzen in € per persoon
groep van 5 pers.; p.p. 1.430,00 1.590,00

individuele deelname HP VP VP: volpension 
double; p.p. 1.060,00 1.240,00 ( ontbijt, lunch en diner)
single; p.p. 1.290,00 1.505,00

HP: halfpension 
kinderkorting -12j. -90,00 -170,00 (ontbijt & lunch geen diner)

per 10 dagen per 15 dagen
groepsprijs HP VP HP VP
groep van 8 pers.; p.p. 1.240,00 1.480,00 1.985,00 2.250,00
groep van 7 pers.; p.p. 1.385,00 1.620,00 2.205,00 2.470,00
groep van 6 pers.; p.p. 1.570,00 1.810,00 2.500,00 2.765,00
groep van 5 pers.; p.p. 1.835,00 2.075,00 2.915,00 3.180,00

individuele deelname HP VP HP VP
double; p.p. 1.365,00 1.625,00 2.185,00 2.475,00
single; p.p. 1.660,00 1.980,00 2.660,00 3.015,00

kinderkorting -12j. -120,00 -240,00 -215,00 350,00



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 
 Brugge (op 12/5/2023 & 2/6/2023)

 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 2022. 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 2023 voor boekingen per kajuit:

Data Route Soort

28/04-05/05 Vogelkijk Week vanuit Oudenaarde
22/05-26/05 E Midweek vanuit Oudenaarde
26/05-02/06 Bier* Week van Oudenaarde naar Brugge
02/06-09/06 Relax* Week tocht van Brugge naar Oudenaarde
09/06-18/06 M 10 dagen tocht vanuit Oudenaarde 
23/06-30/06 C Week tocht vanuit Oudenaarde
03/07-07/07 E Midweek vanuit Oudenaarde
21/07-30/07 B+ 10 dagen tocht vanuit Oudenaarde
18/08-27/08 B+ 10 dagen tocht vanuit Oudenaarde
08/09-15/09 Special Week vanuit Oudenaarde 
29/09-08/10 Relax+ 10 dagen vanuit Oudenaarde

* Terugreis naar de afvaarthaven op eigen gelegenheid.



Voorbeeld routes: 
NIEUW: route Relax, route Relax+, route Special

 10-daagse reizen vanuit Oudenaarde:
route Relax+ Rust en genieten tocht nieuw!
 vr: Oudenaarde welkom ca 19.00, mooie middeleeuwse textielstad
 za: Gent rand van de stad vlakbij wandel- & natuurgebied
 zo: Brugge ook wel Venetië aan de Noordzee genoemd
 ma: Nieuwpoort zoek de zeehonden in de IJzermonding
 di: Fintele midden in de polder en zoek de hooipiete...
 wo: Leffinge een kathedraal met 13 torens of op de fiets naar Atlantikwall Raversyde
 do: Beernem rust aan de keersluis en den overzet
 vr: Sint Martens Latem wandelen door de Leiemeersen en het schildersdorp
 za: Oudenaarde cultuurstad bezoek de musea of archeologische site Ename met 11e eeuwse kerk
 zo: Oudenaarde afscheid ca 10.00

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+ Sluizen tocht extra    
 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 Special               Processie Doornik tocht Nieuw!
 vr: Oudenaarde welkom ca 19.00, mooie middeleeuwse textielstad 
 za: Tournai de oudste stad van België
 zon: Tournai historische en religieuze processie ter herinnering aan de epidemie in 1092.
 ma: Blaton bezichtiging sluizentrap en/of fietstocht naar kasteel Beloeil
 di: Bossuit bewonder de artistieke museumkerk. Mooie streek voor een wandeling of fietstocht
 wo: Zwevegem Transfo uit 1911 en 3 molens of bezoek Kortrijk West-Vlaamse cultuurstad
 do: Oudenaarde cultuurstad bezoek de musea of archeologische site Ename met 11e eeuwse kerk
 vr: Oudenaarde afscheid ca 10.00

route V 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 schorren en slikken met steltlopers en zeehonden
 di: Stalhille vriezeganzen in de Uitkerkse polder oa kleine rietgans en kolgans
 wo: Bourgoyen-Ossemeersen rijk aan eendensoorten en steltlopers. Zie je de watersnip?
 do: Oudenaarde Schelde Kleinmeers, Mesureput, Weiput op zoek naar watervogels
 vr: Oudenaarde afscheid ca 10.00

route Bier Belgische bieren tocht 
 vr: Oudenaarde welkom ca 19.00, 
 za: Oudenaarde Liefmans of Roman
 zo: Gent Gruut en bierwandeling
 ma: Gent Huyghe 
 di: Deinze Filliers jenever
 wo: Deinze Verhaeghe (Vichte) varen naar Brugge De Halve Maan
 do: Brugge Bourgogne des Flandres & cafe Vlissinghe oudste café uit 1515
 vr: Brugge afscheid ca 10.00

route B 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 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 uitstap 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



 8-daagse week reizen vanuit Brugge: 
route Relax Relaxtocht naar de Westhoek Nieuw!
 vr: Brugge welkom ca 19.00, kennismaking met het Venetië aan de Noordzee
 za: Nieuwpoort zoek de zeehonden in de IJzermonding
 zo: Fintele midden in de polder en zoek de hooipiete...
 ma: Leffinge een kathedraal met 13 torens of op de fiets naar Atlantikwall Raversyde
 di: Beernem rust aan de keersluis en den overzet
 wo: Sint Martens Latem wandelen door de Leiemeersen en het schildersdorp
 do: Oudenaarde wandel naar ‘t Spei of Ename bos
 vr: Oudenaarde afscheid ca 10.00

 5-daagse midweek reizen vanuit Oudenaarde: 
route E Oude Leie tocht
 ma: Oudenaarde welkom ca 19.00, mooie middeleeuwse textielstad 
 di: Gent bekende cultuurstad aan de Leie
 wo: Leerne vaart over de Oude Leie en bezoek aan het de kasteeltuinen van Ooidonk
 do: Oudenaarde cultuurstad bezoek de musea of archeologische site Ename met 11e eeuwse kerk

vr: Oudenaarde afscheid ca 10.00

route F Doornik tocht
 ma: Oudenaarde welkom ca 19.00, mooie middeleeuwse textielstad 
 di: Zwevegem Transfo uit 1911 en 3 molens of bezoek Kortrijk West-Vlaamse cultuurstad
 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 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


