DINANT EVASION - RONDVAARTEN OP DE MAAS



Station op 250 m


Maestro



Visa/MasterCard



Honden toegelaten

Riviercruises met vertrek in het centrum van Dinant.
Verschillende trajecten naar keuze:
 Cruise van 45 minuten Dinant-Anseremme (heen / terug)

 Cruise van 1.45 u Dinant-Freÿr (heen / terug)
 Cruise van 3 u Dinant-Waulsort (heen / terug).

Tal van bezienswaardigheden langs het parcours: de Bayard-rots, het île d'Amour, de Saint Jean brug, de sluis van Anseremme, de Priorij
van Anseremme, het Kasteel en de tuinen van Freÿr, de befaamde rotswanden voor bergbeklimmers van Freÿr, en ten slotte het vakantieen watersportcentrum van Waulsort.
Mogelijkheid om de cruise te combineren met een bezoek aan het kasteel van Freÿr en/of de Citadel van Dinant!

Informatie voor individuele bezoekers

Uurrooster
1) Dinant-Anseremme: vertrek om het uur tussen 10.30 u en 17.30 u elke dag van 1/05 tot 13/09 en alle weekends van april,
september en oktober • 2) Dinant-Freÿr: elke dag van 30/05 tot 30/08 en alle weekends van april, mei en september, vertrek om
14u30 • 3 & 4) Dinant-Waulsort of Dinant-Freÿr met bezoek aan het kasteel van Freÿr: vertrek om 14.30 u elke zaterdag in juli en
augustus.
Prijs
1) Dinant-Anseremme: volwassenen €9 - 60+ €7,50 - kinderen €7 • 2) Dinant-Freÿr: volwassenen €15 - 60+ €13 - kinderen €11 • 3)
Dinant-Waulsort: volwassenen €18 - 60+ €16 - kinderen €15 • 4) Dinant-Freÿr met bezoek aan het kasteel: volwassenen €24,50 60+ €21 - kinderen €12,50
Rondleiding
Audiogids in NL, FR, EN, DE
Duur van het bezoek
1) Dinant-Anseremme: 45 min. heen / terug • 2) Dinant-Freÿr: 2 u heen / terug • 3 & 4) Dinant-Waulsort of Dinant-Freÿr met bezoek
aan het kasteel: 3 u heen / terug

Informatie voor groepen

Prijs
(min. 20 pers.) 1) Dinant-Anseremme: volwassenen €7,50 - 60+ €7,50 - kinderen €6 • 2) Dinant-Freÿr: volwassenen €13 - 60+ €13 kinderen €10 • 3) Dinant-Waulsort: volwassenen €16 - 60+ €16 - kinderen €13 • 4) Dinant-Freÿr met bezoek aan het kasteel:
volwassenen €21 - 60+ €21- kinderen €11,50
Andere nuttige informatie
Mogelijkheid van een maaltijd en diverse animaties aan boord



200 Maximaal aantal personen 6 €



180 Maximaal aantal personen 20 € Ter plaatse



180 Maximaal aantal personen 5 €
Verantwoordelijke
Manuela
Telefoon
082224397
Email
croisieres@dinant-evasion.be







T. 082/22.43.97
Avenue W. Churchill - 5500 Dinant
www.dinant-croisieres.be
croisieres@dinant-evasion.be
Facebook

Autosnelweg E411 afrit 20 "Dinant". Op de N97 neemt u onmiddellijk de afrit "Dinant" en volgt u rechts de richting "Dinant centre" tot bij de Maas. Neem dan
links langs het water en volg de kades tot aan de voet van het stadhuis.
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