
PROGRAMMA’S VOOR GROEPEN 2022 
 

Alle programma’s zijn voor minimum 10 personen 
tenzij anders vermeld 

Tarieven voor een afvaart tot 18u30 
 

Boottochten – enkel boot  
 
Privé gegidste rondvaart 40/60/90 minuten  
Gegidste rondvaart van 40/60/90 minuten doorheen historisch Gent 
Bij regen of slecht weer is er als alternatief een overdekte boot (niet per definitie privé)  
 
€170,00 voor 40 minuten (geldig tot 20 personen) €8,50 per bijkomende persoon 
€210,00 voor 60 minuten (geldig tot 20 personen) €10,50 per bijkomende persoon 
€250,00 voor 90 minuten (geldig tot 20 personen) €12,50 per bijkomende persoon   

       

Fluisterboot (tot maximum 10 personen) 
Gegidste rondvaart doorheen historisch Gent per fluisterboot  
€100,00 voor 40 minuten 
€140,00 voor 60 minuten  

 

De ronde van Gent Sluizentocht (minimum 20 betalende personen)   €11,50 pp 
Gegidste rondvaart van 75 minuten doorheen historisch Gent met doortocht van de Scaldis sluis te Reep en de Sint-Jorissluis te 

Portus Ganda  

 

Catering aan boord: Bij het afhuren van de boot is het ook mogelijk dranken te verkrijgen aan boord 

Cava ‘Posidonia’ Brut           : €28,00 per geopende fles 
Champagne ‘Regine Baron’          : €50,00 per geopende fles 
Gents bier           : €5,00 per glas 
Frisdranken (plat water, Cola, Cola light, Fanta, fruitsap)         : €2,50 per consumptie 

Assortiment van Oost-Vlaamse streekproducten         : €4,50 pp 

Assortiment van 4 mini-broodjes met verschillend beleg        : €10,00 pp 

Assortiment van artisanale kazen en fijne vleeswaren, etc.  : €12,00 pp 

 

Taxiboot (minimum 20 personen)       Prijzen op aanvraag 
 Transfer van punt a naar punt b 
 Ook mogelijk in combinatie met gegidste rondvaart 
 Mogelijke op- en afstapplaatsen te Gent:  

   Graslei Groentenmarkt Bijlokekaai Industriemuseum (Minnemeers) 

   Rabot Reep (Geraard Duivelsteen) Zuid (Krook) Sint-Pietersplein (Kantienberg) 

 
  



Boottochten inclusief hapje en drankje 
 
Aperitiefboot           €20,00 pp 

Gegidste rondvaart van 40 minuten inclusief 2 drankjes en chips     

Keuze uit: Cava - Gents bier - frisdranken (Cola – Cola Light – Fanta- Fruitsap – plat water) 

 

+ assortiment van Oost-Vlaamse streekproducten (kaas, ham, salami, etc.)   + €4,50 pp 

+ assortiment van 4 mini-broodjes met verschillend beleg     + €10,00 pp 
+ assortiment van artisanale kazen en fijne vleeswaren, etc.      + €12,00 pp 

 

“Nen Genschen sneukelboot”       €23,00 pp 
Gegidste rondvaart van 50 minuten inclusief 2 tassen koffie /thee, 1 gebak en “Gentse neuzen”  

 

Aperitiefboot met artisanale specialiteiten  €29,00 pp 
Gegidste rondvaart van 40 minuten inclusief 2 glazen Cava of Gents bier en een uitgebreid assortiment met artisanale kazen en 

fijne vleeswaren, koekjes etc.  

 

B(r)oot-nodig 
Gegidste rondvaart van 50 minuten doorheen historisch Gent 

- met assortiment van 4 mini broodjes, koffie/thee/water    €25,00 pp 
- met 1 glas Cava,  koffie/thee/water en assortiment van 4 mini broodjes   €30,00 pp 

 

Varen met picknick aan boord        
Gegidste rondvaart van 50 minuten inclusief picknick aan boord – keuze uit 2 formules : 
 

Formule 1       €35,00 pp 

Zakje lekker Oost-Vlaams met : broodje Gandaham, broodje kaas Vierhoekhoeve, broodje natuur, Geraardbergse mattentaart, 
appel, flesje appelsap Verhofstede, flesje water Eaulala, 2 botertjes, potje Tierenteyn mosterd en potje confituur (niet mogelijk op 
maandag) 
 

Formule 2        €37,00 pp 
Luxe picknick met per persoon : wrap met zalm en boursin, meergranenbroodje met brie, honing noten en rucola, mini sandwich 
met ham, bowl met Caesar salade, chocolade brownie, stuk fruit, ½ liter mineraal water en een smoothie   
 

Kaas en wijnboot 
Formule 1:          €45,00 pp 
Gegidste rondvaart van 90 minuten met aan boord 6 rauwmelkse kazen (geit, witschimmel, gewassen korst, half-harde, harde, 
blauwe kaas) met garnituur (vers fruit, gedroogd fruit, notenmix ...), brood en een 1/2 fles wijn pp (rood/wit/homemade limonade) 
 

Formule 2:          €55,00 pp 
Gegidste rondvaart van 90 minuten met aan boord 6 rauwmelkse kazen (geit, witschimmel, gewassen korst, half-harde, harde, 
blauwe kaas) met garnituur(vers fruit, gedroogd fruit, notenmix, chutney/mostarda/confituur, crackers,…) en brood en een 1/2 fles 
wijn pp (rood, wit of homemade limonade) 
  



Boottochten met degustatie 
 
Gegidste boottocht met brouwerijbezoek  €29,00 pp  
Gegidste rondvaart van 45 minuten doorheen historisch Gent 
Aansluitend begeleiding tot de Stadsbrouwerij Gruut brouwerij voor uitleg en proeverij van 3 Gruut biertjes (of koffie/frisdrank)  
Duur van het programma: +/- 2u00 

 
Supplement lunch in de brouwerij        + €22,00 pp 
 

High Tea Experience         €31,00 pp 
Gegidste rondvaart van 50 minuten doorheen historisch Gent 
Aansluitend ‘High Tea’ formule: komkommer en zalmsandwiches, zoete gebakjes en natuurlijk scones met Devonshire cream en 
confituur met een kannetje thee of koffie naar keuze 
 

Gin Tonic & Mocktail Experience      €32,00 pp 
Gegidste rondvaart van 50 minuten doorheen historisch Gent  
Aansluitend aperitiefstop: een Gin Tonic of Mocktail vergezeld van een assortiment fingerfood: gedroogde ham, kaas, focaccia, 
tapenades en broodstengels 
 

Sneukeltour          €38,00 pp 

Gegidste rondvaart van 50 minuten inclusief koffie/thee  
Aansluitend een geleide stadswandeling van 2 uren inclusief degustatie van lokale producten:  
artisanale pralines - Gentse neuzen - Gents bier 
Duur van het programma: +/- 3u00 
 

Sneukeltour met degustatie bij Goûts et Couleurs    €42,00 pp 
Gegidste rondvaart van 50 minuten inclusief 1 glas Cava of Gents bier 
Aansluitend geleide stadswandeling van 2 uren met gids inclusief degustatie bij Goûts et Couleurs:   
samenstelling van kaas en fijne vleeswaren + 1 glas wijn (niet mogelijk op maandag).  
Duur van het programma: +/- 3u30 
 

Van abdij naar brouwerij         
Bezoek aan Gruut, de Gentse stadsbrouwerij 
Uitleg over het brouwersproces en proeven van 3 Gruut biertjes en keuze uit:  
 

Formule 1:                                             €40,00 pp 

Gegidste rondvaart van 50 minuten inclusief 1 glas Gents bier en assortiment van 4 mini broodjes, koffie/thee/water  
Duur van het programma: +/- 2u00 

 
Formule 2:                                               €52,00 pp 

Gegidste rondvaart van 50 minuten inclusief 1 glas Gents bier en zoutjes 
Inclusief 2-gangen lunch (exclusief dranken) 
Duur van het programma: +/-  3u30 
 

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

 
Authentic Beer Tasting tour (minimum 15 personen)    €39,00 pp  
Rondvaart van 60 minuten doorheen historisch Gent inclusief bierproeverij – 4 verschillende degustaties van 10 cl en uitleg over 
Belgische biercultuur + quiz  

Alternatief : Formule rondvaart van 90 minuten inclusief 5 degustaties     €44,00 pp 

 
Chocolade tour         €45,00 pp 
Gegidste rondvaart van 50 minuten inclusief 1 glas Cava of Gents bier 
Aansluitend geleide stadswandeling van ca. 2u langs enkele artisanale chocolatiers met proevertjes. 

 
 
 
 
 



Boottochten met activiteiten 
 
Boot-Wandel-Zoektocht (privé-rondvaart vanaf 20 pers.) ~ teambuilding  €17,00 pp  
Gegidste rondvaart van 50 minuten inclusief 1 glas Cava of Gents bier  
Aansluitend een wandelzoektocht a.d.h.v. een vragenlijst (inclusief stadsplan en stylo) zonder begeleiding, op eigen ritme 
Duur van het programma: +/- 3u00  
 

Stadsspel ‘De Gentenaer Code’ (privé-rondvaart vanaf 20 pers.) ~ teambuilding €20,00 pp 
Gegidste rondvaart van 50 minuten inclusief 1 glas Cava of Gents bier 
Aansluitend zoekspel met raadsels, puzzels, foto’s,… in het historische centrum te spelen op eigen smartphone/tablet 
Duur van het programma: +/- 3u00 
 

Thematische wandelingen (minimum 15 personen)    €23,00 pp 
Gegidste rondvaart van 40 minuten inclusief 1 glas Cava of Gents bier en zoutjes  
Aansluitend geleide stadswandeling van 2 uur met gids met thema naar keuze 
Duur van het programma: +/- 2u30 - (keuze wandeling vooraf te bepalen) 

- Historische stadswandeling 
- Met de Bourgondiërs en Van Eyck door Gent 
- Ludieke stadswandeling 
- Frappante vrouwen 

- Gent in ’t Gents 
- Graffiti en Street Art wandeling 
- Patershol en Prinsenhof 
- …. 
 

Lachen is gezond (minimum 15 personen) ~ teambuilding    €33,00 pp 

Gegidste rondvaart van 50 minuten inclusief 1 glas Cava of Gents bier 
Aansluitend LACH-wandeling: initiatie ‘Lachen is gezond’ op verschillende plaatsen in het stadscentrum - ca. 60 minuten 
Duur van het programma: +/- 2u00 

 
Gent avontuurlijk ~ teambuilding       €33,00 pp 
Gegidste rondvaart van 50 minuten inclusief 1 glas Cava of Gents bier  
Aansluitend avontuurlijke fotozoektocht in de historische binnenstad van Gent op de Leie en Lieve per raft  
Duur van het programma: +/- 3u00 
 

Bieralchemist (minimum 15 personen) ~ teambuilding    €42,00 pp 
Gegidste rondvaart van 45 minuten doorheen historisch Gent inclusief 1 Gents bier, ontschepen vlakbij stadsbrouwerij Gruut.   
Op basis van het Gruut blond bier worden naar keuze kruidenextracten toegevoegd en wordt een eigen biertje gecreëerd.  
Inclusief uitleg over de brouwerij en het Gruutbier.  Achteraf neemt iedereen een eigen gebrouwen bier mee (75cl fles). 
 

True or False Tour  ~ teambuilding (NL/ENG – max 30)    € 45,00 pp  
Gegidste rondvaart van 40 minuten inclusief 1 Gents bier 
Aansluitend True or False-wandeling: tijdens de wandeling doorheen het centrum worden 10 uitzonderlijke verhalen over de stad 
verteld. Over het verleden en het heden, sommige waar, andere compleet verzonnen. Aan de deelnemers om de juiste inschatting 
te maken: True or False… 
 
Suggestie: geniet van een lekkere broodmaaltijd tijdens de rondvaart  + €16,00 pp 
Assortiment van 4 mini broodjes en Fair Trade koffie/ thee + 1 Gents bier 
 
 
 

Scholen 

 

Kindervoorstelling op het water (minimum 40 personen)   €9,00 pp 
Geleide en interactieve boottocht van 45 minuten met een kindervoorstelling van Alina Pralina aan boord van een overdekte 
‘cabrio’ boot. Alina Pralina werkte tal van haar sprookjes uit tot een leuke interactieve voorstelling op het water voor verschillende 
leeftijdsgroepen.  

  

Rondvaarten 40 minuten Rondvaart met activiteit 
Kinderen jonger dan 6 jaar 
Leerlingen van 6 tot en met 11 jaar 
Leerlingen van 12 tot en met 18 jaar 
Leerlingen 18+ 
Extra begeleider 
Per 15 leerlingen 
Houder van Klasse lerarenkaart 

€4,50 pp 
€5,00 pp  
€5,50 pp  
€7,00 pp  
€7,00 pp  
1 begeleider gratis 
Gratis 

Boot-wandel-zoektocht – op papier 
Zoektocht en rondvaart inclusief 1 frisdrank  
 

            

€14,00 pp 



Boottochten en tafelen 
 
American Style         €49,00 pp 
Gegidste boottocht van 40 minuten doorheen historisch Gent inclusief 2 glazen Cava of Gents bier en assortiment van Oost-
Vlaamse streekproducten (kaas, hesp, salami, mosterd, enz.) 
Burgerformule te Manhattn’s: 
Burger naar keuze + 1 Godfather fries + saus + 1 Manhattn’s Iced Tea 

 
Cavaboot Deluxe   
Gegidste rondvaart van 50 minuten doorheen historisch Gent inclusief 2 glazen Cava of Gents bier 
en assortiment van Oost-Vlaamse streekproducten (kaas, hesp, salami, mosterd, enz.) 
Aansluitend lunch/diner in restaurant, keuze uit: 
 
Menukeuzes zijn overal vooraf door te geven 
 

- Formule Spare Ribs - De Witte Leeuw       €50,00 pp 

met “spare ribs ‘à volonté” inclusief 2 consumpties       
 
- Formule seizoensmenu – De Raadkamer (min 10 – max 16 personen)   €75,00 pp 
3-gangen seizoensmenu (exclusief dranken) 
Supplement kreeftmenu         + €20,00 pp 
Supplement drankenformule        + €24,00 pp  

 
- Formule 3-gangen Orval menu - De Abt      €75,00 pp  

3-gangen Orval menu inclusief dranken (niet mogelijk op zon- en maandag)  
 

- Formule Barbecue all-in – Carlos Quinto (minimum 20 personen)   €80,00 pp 

3-gangen barbecueformule inclusief dranken  

 
- Formule 3-gangen keuzemenu – Carlos Quinto     €87,00 pp 
3-gangenmenu inclusief dranken  
 

-Formule 3-gangen keuzemenu – Pakhuis       €89,00 pp 
3-gangen keuzemenu inclusief dranken (niet mogelijk op zondag) 
 

- Formule 3-gangen seizoensmenu – Midtown Grill     €98,00 pp 
3-gangen seizoensmenu inclusief dranken 

     

Knabbel en babbel de luxe inclusief dranken  
 

Formule 1           €85,00 pp 

Gegidste rondvaart van 40 minuten met aan boord 2 drankjes per persoon vergezeld van een uitgebreid 
tapas assortiment van artisanale kazen en fijne vleeswaren met aansluitend culinaire wandeling van 2 uur met 2 stops: 
Eerste stop: hoofdgerecht + 1 glas wijn 
Tweede stop: dessertbord + 1 koffie of thee 
Keuze hoofdgerecht vooraf door te geven (keuze uit vis, vlees en vegetarisch)  
Duur van het programma: +/- 3u00 

 
Formule 2          €95,00 pp 

Gegidste rondvaart van 40 minuten met aan boord 2 drankjes per persoon vergezeld van chips met aansluitend  
culinaire wandeling van 3 uur met 3 stops: 
Eerste stop: voorgerecht + glas wijn 
Tweede stop: hoofdgerecht + glas wijn 
Derde stop: dessertbord + 1 koffie/thee 
Keuze gerechten vooraf door te geven (keuze uit vis, vlees en vegetarisch)  
Duur van het programma: +/- 4u00 
  



Volledig dagprogramma – minimum 15 personen 

 
Gent Klassiek          €50,00 pp 
Gegidste rondvaart van 40 minuten inclusief koffie/thee/croissant of 1 glas cava/Gents bier 
Geleide stadswandeling van 2 uur met gids langsheen de belangrijkste historische monumenten 
Alternatief: thema van de wandeling naar keuze 
Inclusief 2-gangen lunch (dranken niet inbegrepen) 
Duur van het programma: +/- 4u30 
 

Op wielen en water         €58,00 pp 

Gegidste rondvaart van 40 minuten inclusief 1 glas Cava of Gents bier en zoutjes 
Geleide fietstocht van 2u (fietsroute naar keuze) 
Inclusief 2-gangen lunch in het centrum van Gent (dranken niet inbegrepen)  
Duur van het programma: +/- 5u00        

Fietsroute 1: “Fietstocht langs Gentse Waterlopen”  
Fietsroute 2: “Fietstocht langs de Leie”     
Fietsroute 3: “Fietstocht langs religieus erfgoed” 
Fietsroute 4: “Graffiti route” 

 
Van chocolade tot jenever       €60,00 pp 

Gegidste rondvaart van 50 minuten inclusief koffie/thee en artisanaal gemaakte pralines  
Geleide stadswandeling van 2 uren met gids langsheen de belangrijkste historische monumenten 
Inclusief 2-gangen lunch (dranken niet inbegrepen)  
Vrij bezoek aan museum “Huis van Alijn” of “Design Museum” of “Belfort” 
Proeverij van 1 jenever of iets gelijkaardigs 
Duur van het programma: +/- 6u00 
 

Op zwier met bier         €63,00 pp 

Gegidste rondvaart van 50 minuten inclusief 1 glas Gents bier en zoutjes 
Geleide stadswandeling 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 om te proeven  
Inclusief 2 gangenlunch (dranken niet inbegrepen) 
Duur van het programma: +/- 6u00 
 

Gent bezoeken met paardentram (minimum 20 personen)   78,00 pp 

Gegidste rondvaart van 40 minuten inclusief 1 glas Cava of Gents bier en zoutjes 
Privé rit van één uur door Gent met de Paardentram waarbij de gids u enkele anekdotes vertelt  
Geleide stadswandeling van 1 uur met gids langsheen de belangrijkste historische monumenten 
Inclusief 2-gangen lunch (dranken 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: +/- 7u00  
 
 
 
 
 
 

 
 

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 

 
Voor bijkomende informatie en reservaties steeds bereikbaar via: 

GENT-WATERTOERIST & REDERIJ DE GENTENAER  
Hoogpoort 39,9000 GENT 

TEL +32 9 2690869   WWW.GENT-WATERTOERIST.BE   WWW.REDERIJDEGENTENAER.BE 
info@gent-watertoerist.be     info@rederijdegentenaer.be 

http://www.gent-watertoerist.be/
http://www.rederijdegentenaer.be/
mailto:info@gent-watertoerist.be
mailto:info@rederijdegentenaer.be

