Last update: 03-01-2017

COMBINATIE BOOTTOCHT + GEGIDST BEZOEK

Bezoek aan het Fort van Breendonk
en ‘Stille Waterstocht’ door het Scheldeland
Tijdens deze leerrijke dag wordt u aangegrepen door
een stuk geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog.
Het Fort van Breendonk, het enige concentratiekamp
dat in België heeft bestaan, ontvangt jaarlijks meer
dan 100.000 bezoekers van overal ter wereld. Niemand
blijft onverschillig bij deze stille getuige van één van de
meest markante periodes uit de geschiedenis. Na het
bezoek aan het Fort maakt u een boottocht op één van
de meest vreedzame stukken van de Schelde.
10.30u: Start van het bezoek aan het Fort van Breendonk. Onder begeleiding van een ervaren gids
verkent u de gebouwen en de omgeving die
veel mensen voor het leven getekend heeft
en waar talrijke anderen het leven lieten.
Maar het Fort van Breendonk wil ook een
boodschap van hoop en zelfreflectie aan zijn
bezoekers meegeven.
12.30u: Einde van het bezoek en overbrenging naar
Temse.
13.15u: Inscheping te Temse en maaltijd aan boord.
14.00u: Vertrek van de boottocht op de ‘stille waters’
van het Scheldeland. U maakt een rondvaart
langs de pittoreske dorpen Sint-Amands en
Mariekerke, de monding van de Durme, langs
Hamme-Driegoten en Weert… en vervolgens
vaart u richting Rupelmonde en Hemiksem en
de mooi gerestaureerde Sint-Bernardusabdij.
In de polders rond Hingene verbergt zich een
stukje authentiek erfgoed met het kasteel van
Ursel en het bekende paviljoen De Notelaer.
17.45u: Einde van de boottocht te Temse.

Wanneer:
Op zondag van begin mei tot eind september.
Ook mogelijk op andere dagen - prijs op aanvraag.
Info & reservatie:
> Combinatieticket: bezoek Fort Breendonk
+ boottocht (2u):
		 - groepen met gids (> 10 pers.): € 15
		
+ gids Breendonk: € 65
		 - groepen zonder gids (> 10 pers.): € 17
		 - individuelen: € 18 (volw.) - € 15 (< 12j.)
> Combinatieticket: bezoek Fort Breendonk
+ boottocht (4u):
		 - groepen met (> 10 pers.): € 20
		
+ gids Breendonk: € 65
		 - groepen zonder gids (> 10 pers.): € 22
		 - individuelen: € 23 (volw.) - € 19 (< 12j.)
> Middagmaal (dranken niet inbegrepen):
vanaf € 11 voor een koude schotel
Gids:
Een gids voor het Fort van Breendonk (indien
gewenst) dient u rechtstreeks te reserveren bij
het Fort - tel. 03 860 75 24.
Rechtstreeks te reserveren:
Rivertours - Wilfordkaai 14 - 9140 Temse
Tel. 03 711 38 22
De verplaatsingen per bus worden in principe met de
eigen bus van de groep gedaan. Rivertours kan ook een
bus tot uw beschikking stellen vanaf uw vertrekplaats.
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