PROGRAMMA’S VOOR GROEPEN 2019
Alle programma’s zijn voor minimum 10 personen,
tenzij anders vermeld.

Volledig privé varen en genieten aan boord
Aperitiefboten
Gegidste rondvaart van 40 of 50 minuten met 2 aperitieven, vergezeld van zoutjes, per persoon
Keuze uit verschillende formules :
2 glazen Cava en zoutjes
2 glazen Gulden Draak bier en zoutjes

€16,00 pp
€16,00 pp

+ bordje met een assortiment Oost-Vlaamse streekspecialiteiten (kaas, ham, salami, etc.)
+ assortiment van mini-broodjes met verschillend beleg
+ assortiment gastronomische hapjes van de chef van Ghent Marriott (3 stuks)

+ €4,00 pp
+ €10,00 pp
+ €12,00 pp

NIEUW! Belgische tapas-boot

€25,00 pp

Gegidste rondvaart van 40 of 50 minuten met 2 glazen cava of Gulden Draak bier, vergezeld van Belgische tapas per persoon
(variatie van artisanale kazen en fijne vleeswaren, koekjes enz.) – (niet mogelijk op maandag)

Charter
Op basis van minimum 20 betalende personen kan een open of overdekt cabrio boot privé, met kapitein, gehuurd worden
Tarieven voor een afvaart tot 18u30
€140,00 voor 40 minuten (geldig tot 20 pers)
€7,00 per bijkomende persoon
€180,00 per uur (geldig tot 20 pers)
€9,00 per bijkomende persoon
Afhuren van de fluisterboot met kapitein tot 18u voor maximum 10 personen
€100,00 voor 40 minuten
€140,00 per uur
Na 18u30 : prijzen op aanvraag

Catering aan boord : Bij het afhuren van de boot is het ook mogelijk dranken te verkrijgen aan boord :
Cava Posidonia Brut
Champagne Hélène Dinger
Gulden Draak bier
Frisdranken (plat water, Cola, Cola light, Fanta, fruitsap)
+ bordje met een assortiment Oost-Vlaamse streekspecialiteiten
+ assortiment van mini-broodjes met verschillend beleg
+ assortiment gastronomische hapjes van de chef van Ghent Marriott (3 stuks)
+ Belgische tapas bord (variatie van artisanale kazen en fijne vleeswaren, koekjes etc.)
-> (niet op maandag)

: €25,00 per geopende fles
: €50,00 per geopende fles
: €4,00 per glas
: €2,00 per consumptie
: €4,00 pp
: €10,00 pp
: €12,00 pp
: €15,00 pp

Gecombineerde formules:
“Nen Genschen sneukelboot”
Gegidste rondvaart van 50 minuten met 2 tassen koffie /thee en 1 gebak en “Gentse neuzen”

€20,00 pp

B(r)oot-nodig
Gegidste rondvaart van 50 minuten
- met assortiment van 4 belegde broodjes, koffie/thee/water
- met 1 glas Cava, koffie/thee en assortiment van 4 belegde broodjes

€23,00 pp
€27,00 pp

Varen met picknick aan boord

€29,00 pp

Gegidste rondvaart van 50 minuten inclusief een picknickmand telkens per 2 personen met : 2 broodjes kaas, 2 broodjes ham,
2 sneetjes bruin brood, 2 mattentaartjes, 1 potje Tierenteyn mosterd en 1 potje confituur, 2 speculaaskoekjes, flesje fruitsap,
2 x koffie/thee “to go”, glazen, bordjes en bestek.

Bateau ‘(É)Clair(e)’

€28,00 pp

Gegidste rondvaart van 60 minuten met Fair trade koffie/thee en de lekkerste éclairs (1 stuk per persoon) van ‘Chez Claire’.
Gevolgd door een geleide wandeling van 2 uur (verschillende thema’s om uit te kiezen). Duur van het programma: +/- 3 uren

Gent smaakvol
€22,00 pp

Gegidste boottocht met brouwerijbezoek
Gegidste rondvaart van 45 minuten met ontscheping aan brouwerij Gruut.
In de Gentse Gruut brouwerij is er uitleg en proeverij van drie Gruut biertjes.
Duur van het programma : +/- 2 uren

Alternatief : Gegidste rondvaart van 60 minuten ipv 45 minuten
Alternatief : Gegidste rondvaart van 90 minuten ipv 45 minuten

€24,00 pp (min. 20 pers.)
€26,00 pp (min. 20 pers.)

High Tea Experience

€25,00 pp

Gegidste rondvaart van 50 minuten gevolgd door een ‘Afternoon High Tea’ formule bij salons Carlos Quinto.
Geniet van een variatie aan heerlijkheden zoals komkommer en zalmsandwiches, zoete gebakjes en natuurlijk scones met
Devonshire cream en confituur met een kannetje thee of koffie naar keuze.

€27,00 pp

Gin Tonic & Mocktail Experience

Gegidste rondvaart van 50 minuten gevolgd door een aperitiefstop in de Valerys’ Bar van Hotel Harmony voor een Gin Tonic of
Mocktail vergezeld van een bordje fingerfood met gedroogde ham, kaas, foccacia, tapenade en broodstengels.

Boottocht met bierproeverij in samenwerking met Belgium Beer Days €36,00 pp (min. 20 pers.)
Rondvaart van 60 minuten met aan boord uitleg over de Belgische biercultuur en proeverij van 3 bieren.
Onder leiding van een jonge dame met ervaring in de bierwereld. Belgische bieranekdotes en details over het brouwproces brengen
u in de wereld van jullie gids. Dankzij deze unieke ervaring zult u vanaf heden met een andere kijk uw bier degusteren.

€35,00 pp

NIEUW! Sneukeltour met BAM-degustatie

Gegidste rondvaart van 40 minuten met aan boord 1 Gulden Draak bier, gevolgd door een geleide wandeling van 2 uren in Gent
met een BAM (Belgian Artisan Market) degustatie, samenstelling van kaas, Duke of Berkshire boerenkop en worst, mini doughnut,
mini Bubblewafel, Neuzeke, Cho Fleur chocolaatje + 1 glas aperitief: keuze uit witte wijn – rode wijn – bier (1 keuze te maken voor
hele groep)

€40,00 pp

Sneukeltour Deluxe met Orval degustatie

Gegidste rondvaart van 40 minuten met aan boord 1 Gulden Draak bier, gevolgd door een geleide wandeling van 2 uren in Gent
met korte halte aan Neuzenkar voor proeverij van Gentse Neuzen en een Orval degustatie met hapje in De Abt.
Duur van het programma: 3 1/2 à 4 uren

Gegidste boottocht met bezoek Champagnekelder

€44,00 pp

Gegidste rondvaart van 40 minuten met aan boord 1 glas champagne, gevolgd door een bezoek aan de Champagnekelder voor
uitleg en een proeverij van 2 soorten champagnes.
Duur van het programma : +/- 2 uren

Gegidste boottocht met bezoek aan “Glengarry” whisky bar

€45,00 pp

Gegidste rondvaart van 40 minuten, gevolgd door een geleide stadswandeling en eindigen met een bezoek aan de whiskykelder
voor uitleg en een proeverij van 3 single malt whisky’s en fingerfood
Duur van het programma : +/- 3,5 uur à 4 uren

NIEUW ! Op zwier met bier ~ Duur van het programma: +/- 6 uur

€60,00 pp

Gegidste rondvaart van 50 minuten met 1 Gulden Draak bier pp en zoutjes
Lunch in Brasserie ‘De Abt’; stoverij van kip en Orval (dranken niet inbegrepen)
Geleide wandeling van 2 uren met gids met als thema ‘Bier brouwen is van in de Middeleeuwen’
Bezoek aan stadsbrouwerij Gruut met ter plaatse uitleg over het brouwproces en 3 Gruut biertjes pp om te proeven

Van abdij naar brouwerij
Bezoek aan Gruut, de Gentse stadsbrouwerij
Uitleg over het brouwersproces en proeven van drie Gruut biertjes en keuze uit :
Formule 1 :
€38,00 pp
Gegidste rondvaart van 50 minuten met aan boord 1 glas
Gents bier en assortiment van 4 belegde broodjes,
koffie/thee/water
Duur van het programma : +/- 2 uren

Optioneel:

Formule 2 :
€48,00 pp
Gegidste rondvaart van 50 minuten met 1 glas Gents bier en
zoutjes
Lunch in restaurant: Gentse stoverij en dessert van de dag
(exclusief dranken)
Duur van het programma: +/- 3 ½ uren

Gentse gegidste wandeling met thema “Bier brouwen is van in de Middeleeuwen Prijs op aanvraag

Gent op een klassieke en leerrijke wijze bezoeken
€46,00 pp

Gent Klassiek

Gegidste rondvaart van 40 minuten met koffie/thee en een croissant
Geleide stadswandeling met gids langsheen de belangrijkste historische monumenten
Alternatief: thema van de wandeling naar keuze.
2-gangen lunch : Waterzooi van kip + dessert OF Dagsoep + Stoverij met frietjes en salade (drank niet inbegrepen)
Duur van het programma: +/- 4 ½ uren

€28,00 pp

Sneukeltour (Gourmandise tour)

Gent ontdekken, proeven en ruiken
Gegidste rondvaart van 40 minuten met koffie/thee, gevolgd door een gegidste wandeling van 2 uren met proeverij in een
artisanale chocolaterie, neusjes aan het Neuzenkarretje op de Groentemarkt en een Gents bier in Het Groot Vleeshuis.
Duur van het programma : +/- 3 uren

€60,00 pp

Van chocolade tot jenever ~ Duur van het programma: +/- 6 uur
Gegidste rondvaart van 50 minuten met koffie/thee en artisanaal gemaakte pralines
Geleide wandeling van 2 uren met gids langsheen de bijzonderste monumenten
Lunch met soep + hoofdgerecht OF hoofdgerecht + dessert (drank niet inbegrepen)
Vrij bezoek aan museum “Huis van Alijn” of “Designmuseum” of “Belfort”
Proeverij van 1 jenever of iets gelijkaardigs

Gent bezoeken met privétram of paardentram (minimum 20 personen vereist)

€78,00 pp

Wil je Gent bezoeken op een heel nieuwe en originele manier, dan is dit pakket ontwikkeld door Gent- Watertoerist in
samenwerking met De Lijn Oost-Vlaanderen “een aanrader”.
Samenkomst St.-Pietersstation – Maria Hendrikaplein (andere locaties op aanvraag) of op de Groentemarkt (Paardentram)
Verwelkoming en kennismaking met de gids
Privé rit van één uur door Gent met privé tram of met de Paardentram waarbij de gids u enkele anekdotes vertelt
Einde rit aan halte Korenmarkt
Geleide wandeling van één uur langsheen de historische monumenten
De gids vergezelt de groep tot aan de Graslei
Inscheping op de boot voor een rondvaart in de Gentse binnenstad met aan boord een glas Gulden Draak bier of Cava
Lunch in het centrum van Gent: voorgerecht + hoofdgerecht OF hoofdgerecht + dessert (drank niet inbegrepen)
Bezoek aan Het Huis van Alijn of Design museum of Belfort (vrij bezoek of mogelijk met gids mits supplement)
Duur van het programma: ± 7 uren
Alternatief op dit programma: Rit doorheen het historisch stadscentrum met nostalgische paardentram.

Thematische wandelingen (keuze wandeling vooraf te bepalen)

€21,00 pp

Gegidste rondvaart van 40 minuten inclusief 1 glas Cava en zoutjes aan boord in combinatie met een themawandeling van 2u.
Duur programma: 2 ½ à 3 uren
Pittige culinaire wandeling
Op zwier ……Langs de meisjes van plezier
Wandeling in combinatie met bezoek museum (inkomprijs museum niet inbegrepen)
Historisch stadcentrum
Gent in ’t Gents
Graffiti en street art
Multicultureel Gent vandaag
Bier brouwen is van in de Middeleeuwen
Bezoek aan De Krook – stadsbibliotheek Gent
….

Scholen
Boot-wandel-zoektocht: € 12,00 per leerling inclusief een
frisdrank.
Verschillende programma’s op maat: thematische
wandelingen, gegidste boottochten,
bezoek aan Gravensteen, bezoek aan musea, De Gentenaer
code, enz..

Geleide en interactieve boottocht van 45 minuten met
kindervoorstellingen van Alina Pralina.
(Goed voor kinderen uit de 2e en 3e kleuterklas en 1e en 2e
leerjaar)
€7,50 per persoon op basis van minimum 40 personen

Taxiboot
Minimum 20 betalende personen, mits reservatie .
Ook mogelijk in combinatie met gegidste rondvaart
Mogelijke op- en afstapplaatsen te Gent :
Graslei
Groentenmarkt
Rabot
Reep (Geraard Duivelsteen)

Prijzen op aanvraag

Bijlokekaai
Zuid (Vooruit)

Miatmuseum (Minnemeers)
Sint-Pietersplein (Kantienberg)

Gent culinair
Formule 1 : Cavaboot de luxe – 3-gangen suggestiemenu all-in

€75,00 pp

Gegidste rondvaart van 50 min. in historische binnenstad met 2 glazen Cava en bordje met
Oost–Vlaamse streekspecialiteiten. (kaas, hesp, salami, mosterd, enz)
Ontscheping aan restaurant “De Acht Zaligheden” voor een 3-gangen suggestiemenu ‘all in’ (inclusief dranken)
Duur van het programma: ± 3½ uren
(Niet mogelijk op maandag)

Formule 2 : Cavaboot de luxe – gemarineerde ribbetjes

€50,00 pp

Gegidste rondvaart van 50 min. in historische binnenstad met aan boord 2 glazen Cava en bordje met Oost-Vlaamse
streekproducten (kaas, hesp, salami, mosterd, enz)
Ontscheping en begeleiding naar restaurant “De Witte Leeuw” voor diner met “spare ribs ‘à volonté” inclusief 2 consumpties
Duur van het programma: ± 2 ½ uren

Formule 3 : Cavaboot De luxe – kreeftenmenu

€85,00 pp

Gegidste rondvaart van 50 min. in historische binnenstad met aan boord 2 glazen Cava en bordje met Oost-Vlaamse
streekproducten (kaas, hesp, salami, mosterd, enz.)
Ontscheping te Ketelvest en begeleiding naar restaurant “De Raadkamer” voor een 3-gangen kreeftenmenu :
½ kreeft belle-vue, ½ kreeft (keuze uit 2 soorten) en dessert naar keuze. (exclusief dranken)
Duur van het programma : +/- 3 uren (min 10 – max 16 personen)

Formule 4 : Cavaboot De luxe – 3-gangen seizoensmenu

€83,00 pp

Gegidste rondvaart van 50 min. in historische binnenstad met aan boord 2 glazen Cava en bordje met Oost-Vlaamse
streekproducten (kaas, hesp, salami, mosterd, enz.)
Ontscheping en begeleiding naar restaurant ‘Midtown Grill’ te Marriott voor een 3-gangen seizoensmenu inclusief witte en rode
wijnen, plat en bruisend water en koffie /thee.
Duur van het programma : ± 3½ uren

Formule 5: Cavaboot de luxe – Sint-Pietersabdij

Prijs op aanvraag

Gegidste rondvaart van 50 min. in historische binnenstad met aan boord 2 glazen Cava en zoutjes.
Ontscheping en begeleiding naar de Sint-Pietersabdij voor diner op maat.

Young Style in Gent

€54,00 pp

Gegidste boottocht van 40 minuten in het historisch centrum van Gent met aan boord 2 glazen Cava of fruitsap per persoon
vergezeld van bordjes met Oost-Vlaamse streekspecialiteiten
Begeleiding naar Poppi Bar Marriott op Korenlei voor burgerformule:
Hamburger (slagerij Dierendonck) met slaatje en frietjes
inclusief 2 dranken pp (pils, huiswijn of frisdrank)
(+ koffie/thee en stuk taart als dessert : + €10,00 pp)

Knabbel en babbel de luxe
Voor lekkerbekken, fijnproevers en levensgenieters.
Rondvaart van 40 minuten met 2 glazen Cava per persoon en chips
Geleide culinaire wandeling met stops in 3 typische restaurants
Eerste stop: voorgerecht + glas wijn
Tweede stop: hoofdgerecht + glas wijn
Derde stop: dessertbord + 1 koffie of thee
Gerechten vooraf te kiezen (keuze uit vis, vlees en vegetarisch)
Duur van het programma: ± 3½ uren

€85,00 pp

Gent dynamisch
Boot-Wandel-Zoektocht ~ teambuilding

€14,00 pp

Gegidste rondvaart van 50 minuten met aan boord een Gulden Draak bier met aansluitend een wandelzoektocht doorheen de
historische binnenstad .
Duur van het programma : +/- 3 uren

De Gentenaer code (in samenwerking met Events on the Move) ~ teambuilding

€18,00 pp

Gegidste rondvaart van 50 minuten met aan boord een Gulden Draak bier met aansluitend detective spel in het historische
centrum. Te spelen via een applicatie op eigen smartphone of tablet (iOs & Android) .
Duur van het programma: +/- 3 uren

Gent avontuurlijk ~ teambuilding

€30,00 pp

Avontuurlijke fotozoektocht in de historische binnenstad van Gent op Leie en Lieve per raft gevolgd door een gegidste rondvaart
van 50 minuten met aan boord een glas Cava of Gulden Draak bier.
Duur van het programma : +/- 3 uren

B(r)ootnodige zoektocht

€35,00 pp

Gegidste rondvaart van 60 minuten inclusief 1 glas cava en zoutjes, gevolgd door een assortiment van 4 broodjes met koffie/thee.
Aansluitend een wandelzoektocht doorheen de historische binnenstad.
Duur van het programma : +/- 2 ½ uren

Op wielen en water

€55,00 pp

Afspraak aan Gent Belfort (op aanvraag andere locatie) met de gids
Vertrek met de fiets (fietsroute door u te kiezen 1, 2 of 3) met aankomst Belfort Gent
Rondvaart 40 minuten in historische binnenstad van Gent met vertrek aan de Graslei
Tijdens de rondvaart 1 frisdrank of Gents biertje
Lunch: voorgerecht, hoofdgerecht en dessert
Duur van het programma: ± 5 uren
Fietsroute 1: “ Het ontstaan van een stad aan het water”
Fietsroute 2: “Groen in de stad”
Fietsroute 3: “Een groene gordel rond de stad”
Fietsroute 4 : “Graffitiroute”

Kajakken in Gent ~ teambuilding

€30,00 pp

Een actieve ontdekking van de stad vanop de Leie per kajak.
Samenkomst op afgesproken plaats en begeleiding naar locatie verhuur kajaks. Start van de kajaktocht van 2 uur doorheen
historisch Gent.
Aansluitend een relaxerende gegidste boottocht van 50 minuten in historisch Gent met aan boord 1 glas Gulden Draak bier.

Suggestie : geniet van een lekkere broodjesmaaltijd tijdens de rondvaart

+ €15,00 pp

Assortiment van 4 belegde broodjes per persoon en Fair trade koffie / thee + 1 Gulden Draak bier pp

Lachen is gezond (minimum 15 personen) ~ teambuilding

€30,00 pp

Een boottocht in combinatie met een lachsessie onder leiding van Luc Van Imschoot, professioneel lachcoach.
LACH-wandeling : initiatie ‘Lachen is gezond’ te voet op verschillende plaatsen in het stadscentrum (ca. 60 min.)
Aansluitend een gegidste boottocht van 40/50 minuten in de historische binnenstad met aan boord 1 glas Cava of
frisdrank per persoon inbegrepen
Duur van het programma : ca. 2 uur

Alle vermelde prijzen zijn geldig tot en met 18u30, na 18u30 prijzen op aanvraag (tot maximum 20u)
Tussen 18u30 en 20u minimum 20 betalende personen
Culinaire programma’s dienen minimum 1 week op voorhand aangevraagd te
worden
Prijzen zijn steeds vatbaar voor wijzigingen

TEL

Voor bijkomende informatie en reservaties steeds bereikbaar via :
GENT-WATERTOERIST & REDERIJ DE GENTENAER Hoogpoort 39,9000 GENT
+32 9 2690869 WWW.GENT-WATERTOERIST.BE WWW.REDERIJDEGENTENAER.BE
info@gent-watertoerist.be info@rederijdegentenaer.be

