Voor advies en reservaties neem contact op met Blandine of Sonia
+32(0)82/22.28.70 – info@dinant-tourisme.be
COMBI-TICKETS met maaltijd aan boord van een boot

1 MAALTIJD EN RONDVAART : Maaltijd (aan de kade) aan boord van de boot + rondvaart 2u.
Bootmaatschappij Dinant Evasion croisière.

2. CULTURELE EN CULINAIRE RONDVAART: Abdij van Maredsous + rondvaart Dinant-Waulsort + maaltijd
aan boord van de boot + Kasteel van Freÿr. Bootmaatschappij Dinant Evasion croisière.

3. CULINAIRE RONDVAART MET DINANT EVASION: rondvaart Dinant-Waulsort en menu aan boord.
Bootmaatschappij Dinant Evasion croisière.

4. ZOMER PLEZIER : De lekkerbek Les Lutins + maaltijd (aan de kade) barbecue aan boord van de boot +
rondvaart 45’. Bootmaatschappij Dinant Evasion croisière.

4. GASTRONOMISCHE CRUISE MET CROISIERES MOSANES : Citadel van Dinant + rondvaart DinantWaulsort met maaltijd aan boord. Bootmaatschappij Croisières mosanes.

1. MAALTIJD EN RONDVAART(01/06 > 08/09)

12.00: Middagmaal aan de kade aan boord van de
bootmaatschappij Dinant Evasion croisières

boot –

Fluwelige asperge soep
******
Gehaktbrood (kalfsvlees), puree, wortels OF
Kip waterzooi, puree
*****
Chocolade mousse of vacherin ijstaart of vanille pudding
Drank niet inbegrepen.

14.30: Boottocht naar Freÿr (120’H/T).
In alternatief: Dinant-Anseremme 45’

16.30: Einde van het programma. Vrije tijd in de stad.

TARIEF

(min. 30 pers.)

:

Met de rondvaart 2u : volw : 43,50/p. – kind. (- 12 jaar) : 30,50/p. – Drank niet inbegrepen.
Met de rondvaart 45’ : 38,50/p. - kind. (- 12 jaar) : 26,50/p. – Drank niet inbegrepen.
Drank forfait : 1 : 1 aperitief + water + 1 koffie : 6,00 € - 2 : 1 aperitief + 1 glas bier of wijn of soda + 1 koffie : 9,00 € - 3 : 1
aperitief + 2 glas bier of wijn of soda + ¼ water + 1 koffie: 13,50 € - 4 : 1 aperitief + ½ fles wijn + ¼ water + 1 koffie : 16,50€
Gratis deelname voor de bestuurder.
Het vervoer tussen de verschillende activiteiten wordt door uzelf verzorgd.

2. CULTURELE EN CULINAIRE RONDVAART

(het hele jaar)

09.30 : Ontvangst met koffie in de Abdij van Maredsous.
10.15: Rondleiding in de abdij

11.30: vertrek met uw bus naar Dinant
12.30: inscheping aan boord van het prestige boot Le Sax.
12.45 : vertrek naar Anseremme, Freÿr en Waulsort: Gedurende deze rondvaart
gaat u door de sluis in Anseremme die de boot dankzij een niveauverandering van 2.40
meter toegang verleent tot het wildste riviervlak van de Hoge Maas. Bewonder de
Prieuré van Anseremme, het beroemde renaissance kasteel van Freyr met zijn
schitterende Franse tuinen, de rotsen van Freyr vormen het grootste klimmassief van
België, voordat u doorvaart naar het vakantie- en watersportcentrum van Waulsort.

13.00 : 2 gangen menu (voorgerecht + hoofdgerecht OF hoofdgerecht +
nagerecht):
Scampipannetje Samber en Maas OF Ardens schotel
*****
Kip filet, gratin dauphinois, groenten.
OF
Zeetongrolletjes, groenten.
*****
Vacherin ijstaart OF Croquant citroen meringue OF Chocolade duo cake
Drank niet inbegrepen.

14.00 : Bezoek aan het Kasteel van Freÿr.
16.30 : Einde van het programma.

TARIEF (min. 50 pers.) :
Met tweegangenmenu: Volwassenen : 57,95 €/p. - kind. (- 12 jaar) : 41,95 €/p.
Drank forfait : 1 : 1 aperitief + water + 1 koffie : 6,00 € - 2 : 1 aperitief + 1 glas bier of wijn of soda + 1 koffie : 9,00 € - 3 : 1
aperitief + 2 glas bier of wijn of soda + ¼ water + 1 koffie: 13,50 € - 4 : 1 aperitief + ½ fles wijn + ¼ water + 1 koffie : 16,50€
Gratis deelname voor de bestuurder.
Menu : éénzelfde menu per groep.
Geleid bezoek aan het kasteel van Vêves : + 60 euro / gids (25pers. / gids).
Het vervoer tussen de verschillende activiteiten wordt door uzelf verzorgd

3. CULINAIRE RONDVAART MET DINANT EVASION

(het hele jaar)

Met de rondvaart DINANT-WAULSORT

11.30 : aankomst in Dinant - Inscheping aan boord van het prestige boot Le Sax.
11.45 : vertrek naar Anseremme, Freÿr en Waulsort: Gedurende deze rondvaart gaat u
door de sluis in Anseremme die de boot dankzij een niveauverandering van 2.40 meter
toegang verleent tot het wildste riviervlak van de Hoge Maas. Bewonder de Prieuré van
Anseremme, het beroemde renaissance kasteel van Freyr met zijn schitterende Franse tuinen,
de rotsen van Freyr vormen het grootste klimmassief van België, voordat u doorvaart naar
het vakantie- en watersportcentrum van Waulsort.

12.30 : 3 gangen menu:
Fluwelige asperge soep
******
Gehaktbrood (kalfsvlees), puree, wortels OF
Kip waterzooi, puree
*****
Chocolade mousse of vacherin ijstaart of vanille pudding
Drank niet inbegrepen.
14.45: einde van de rondvaart
---------------------------------------------------------------------------------------Met de rondvaart DINANT – FREYR + BEZOEK AAN HET KASTEEL VAN FREYR :
11.30 : Inscheping aan boord van het prestige boot Le Sax
11.45 : vertrek
12.00 : maaltijd (zie hier boven)
14.00 : Halte aan het kasteel van Freÿr (1u30)
15.30 : rondvaart terug
16.30 : einde van het programma

TARIEF (min. 50 pers.) :
-Met de rondvaart Waulsort : volw. : 46,75 €/p. – Kind. (- 12 jaar) : 35,75 €/p. – drank niet inbegrepen.
-Met de rondvaart Freÿr + bezoek aan het kasteel: Volw. : 58,75 €/p. – Kind. (- 12 jaar) : 47,75 €/p. –
drank niet inbegrepen.
Drank forfait : 1 : 1 aperitief + water + 1 koffie : 6,00 € - 2 : 1 aperitief + 1 glas bier of wijn of soda + 1 koffie : 9,00 € - 3 : 1
aperitief + 2 glas bier of wijn of soda + ¼ water + 1 koffie: 13,50 € - 4 : 1 aperitief + ½ fles wijn + ¼ water + 1 koffie : 16,50€
Gratis deelname voor de bestuurder.
Menu : éénzelfde menu per groep.

4. ZOMER PLEZIER

(01/04 > 31/10)

10.00 De lekkerbek “Les Lutins” (Anthée)
De meester van het huis vertelt u alles over het maken van artisanaal ijs, sorbet en ijstaart op
basis van boerderijmelk. Er is keuze uit meer dan
100 smaken, waarvan de Vanille (bekroond met de’Kristallen Haan’). Degustatie van één bol ijs
inbegrepen.

12.00 : Lunch “Barbecue” op de boot van Dinant Evasion –
maaltijd op de kade
Buffet Barbecue : 3 soorten vlees (kalkoen brochette, worst , porchetta)
Assortiment
van
salades,
Aardappelen
met
romarijn
Assortiment van sausen en broodjes.
****
1 stuk taart
Drank niet inbegrepen.

14.30 : Boottocht Dinant-Anseremme (Dinant Evasion)
Geniet vanaf de rivier van een uniek perspectief op de stad Copères ! Bewonder het centrum van
Dinant, de Rocher Bayard, de indrukwekkende Charlemagne Viaduct, het eiland van de liefde die
werd gedoopt door Félicien Rops, de Saint-Jean brug en de Lesse.

TARIEF 2019 (min. 25 pers.) : 42,00 €/p. drank niet inbegrepen
Drank forfait : 1 : 1 aperitief + water + 1 koffie : 6,00 € - 2 : 1 aperitief + 1 glas bier of wijn of soda + 1 koffie : 9,00 € - 3 : 1
aperitief + 2 glas bier of wijn of soda + ¼ water + 1 koffie: 13,50 € - 4 : 1 aperitief + ½ fles wijn + ¼ water + 1 koffie : 16,50€
Gratis deelname voor de bestuurder.
Menu : éénzelfde menu per groep.
Het vervoer tussen de verschillende activiteiten wordt door uzelf verzorgd

3. CULINAIRE RONDVAART MET CROISIERES MOSANES

(het hele jaar)

10.15: aankomst op de parking van de Citadel

10.15: bijeenkomst bovenaan de Citadel van Dinant: Uitkijkend op de
Maasvallei, duikt de vesting ons in het hart van de geschiedenis. Het museum
herwekt het verleden tot leven door zijn reconstructies. Na de bezichtiging,
keert U terug naar het centrum van Dinant. Met kabelbaan of te voet, langs de
408 indrukwekkende trappen. Begeleid bezoek.

12.00: Vaar mee op een gastronomische cruise op de Maas richting
Waulsort
(heen en terug). Geniet op het geluid van de golven van een aperitief
en een overheerlijke lunch..

12.00 : 3 gangen menu:
MENU A : Witte wijn met bessenlikeur - Frisse salade van gerookt gevogelte met artisjok en terrine van groentjes
Kalfsmedaillon met salie uit de tuin, gratin dauphinois • Dôme met citroen en rodevruchtencoulis • Koffie, water en wijn
Inbegrepen

OF
MENU B : Witte wijn met bessenlikeur - Aspic van ganzenlever met vijgen en artisjok in Banyulsgelei - Blinde vink van
gevogelte met rivierkreeftjes en marktverse groenten – Chocoladekrokant - Koffie, water en wijn inbegrepen.

15.30: einde van de rondvaart en vrije tijd in Dinant.
17.30: met de kabelbaan terug naar de parking van de Citadel.

TARIEF 2019 (min. 30 pers. – max 50 pers) :
Volw. : 62,00 €/p. – Kind. (4>12 jaar) : 47,00 € - drank inbegrepen
Gratis deelname voor de bestuurder.
Kabelbaan in de prijs inbegrepen
Menu : éénzelfde menu per groep.
Het vervoer tussen de verschillende activiteiten wordt door uzelf verzorgd

COMBI-TICKETS met maaltijd aan boord van een boot
RESERVEER NU !

Afreisdatum (dag, datum, maand) : ………………………………………….……….………………… 2019
N° van de combi-ticket : …….
Aantal volwassenen : ………………………….
Aantal kinderen : ………………………….

NAAM: ……………………………………………………………..
MAATSCHAPPIJ: ……………….……………………………………………………………………………….
ADRES: …………………….……………………………………………………………………………………..
POSTCODE: …………………….……

STAD: ……………..…………..…………………………………...

Telefoon/GSM: …………………………………………….
Mail: ……………………………………………

HANDTEKENING:

Opmerkingen : ………………………………………….……………………………………………
………………………………………….……………………………………………………………………………….
………………………………………….……………………………………………………………………………….
………………………………………….……………………………………………………………………………….

Reserveer per mail : info@dinant-tourisme.be
per post :
Maison du Tourisme, avenue Cadoux, 8 –
B-5500 DINANT

