Riviercruising - veel gestelde vragen

1. Heb ik ervaring nodig om een boot te besturen?
2. Heb ik een vaarbewijs nodig?
3. Kan ik overal aanleggen?
4. Zijn de waterwegen en sluizen gemakkelijk te bevaren?
5. Hoe weet ik de weg?
6. Hoe snel kan ik varen?
7. Welk type boot kan ik het beste kiezen?
8. Wat zijn de vertrek- en aankomsttijden?
9. Wat moet ik doen als er iets gebeurt?
10. Moet ik nog een speciale verzekering afsluiten?
11. Zijn er parkeerplaatsen bij de vertrekhavens?
12. Is het duur om een boot huren?
13. Hoe kan ik reserveren?
1. Heb ik ervaring nodig om een boot te besturen?
Er is geen ervaring voor nodig om een boot te besturen. De meesten huren voor de eerste keer een boot.
Alle boten zijn gemakkelijk te besturen en er is geen ervaring vereist om achter het roer te gaan staan.
2. Heb ik een vaarbewijs nodig?
Er is geen vaarbewijs vereist voor een vaarvakantie. Na een instructieles ontvangt u een tijdelijk vaarbewijs
voor de duur van uw vakantie.
3. Kan ik overal aanleggen?
U kunt waar en wanneer u maar wilt aanleggen of voor anker gaan; in een haven of ergens onderweg. Er zijn
talloze gratis aanlegsteigers in onze vaargebieden. Het kan voorkomen dat er in sommige populaire
toeristengebieden een kleine vergoeding wordt gevraagd bij de steigers.
4. Zijn de waterwegen en sluizen gemakkelijk te bevaren?
De kalme vaargebieden die uitgekozen zijn, zijn grotendeels ongevoelig voor het getij en de slechts zwakke
stroming maakt de wateren uiterst gemakkelijk om te bevaren. De stroming en het niveau van het water
wordt geregeld door sluizen. De meeste worden bediend door sluiswachters of werken automatisch zodra u
komt aanvaren. Sommige zult u zelf moeten bedienen. U zult zien dat de sluizen gezellige
ontmoetingsplaatsen zijn; contact met uw medereizigers is snel gelegd.
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5. Hoe weet ik de weg?
U kunt bij de rederij ook een watergids kopen met gedetailleerde informatie over uw vaarregio. (Deze
watergids ligt op alle boten, ter bruikleen)
6. Hoe snel kan ik varen?
De gemiddelde maximum vaarsnelheid ligt tussen de 8-10 km/u en het duurt ongeveer 20 minuten om een
sluis te passeren. Wij raden u aan niet meer dan 30 tot 40 kilometer per dag in te plannen, dit duurt ongeveer
4 tot 5 uur. Vergeet daarbij niet de tijd, om door de sluizen te varen!
7. Welk type boot kan ik het beste kiezen?
De vloot biedt voor elk wat wils; een ruime keuze aan verschillende modellen en stijlen om aan alle wensen
te voldoen. Iedere boot is volledig uitgerust om u en uw familie of vrienden van alle gemakken te voorzien.
8. Wat zijn de vertrek- en aankomsttijden?
De verhuurperiode duurt normaal gesproken één of twee weken. Periodes van 10 of 11 dagen en mini-reizen
zijn ook mogelijk. De gebruikelijke vertrektijd is tussen 16 en 17 uur en de aankomsttijd is om 9 uur ´s
morgens op de laatste dag.
9. Wat moet ik doen als er iets gebeurt?
De rederijen en Gallia staan 7 dagen per week voor u klaar. Het personeel in de havens spreekt meestal
meerdere talen, dus wat het probleem ook is, bel hun vanaf de boot op en zij helpen u graag. Kan u zich niet
genoeg behelpen, bel naar het noodnummer van Gallia dat bij uw reisdocumenten zit en zij contacteren dan
de basis om uw probleem uit te leggen.
10. Moet ik nog een speciale verzekering afsluiten?
Uw boot is volledig verzekerd. In geval van schade maken wij gebruik van uw borgsom. U kunt eventueel bij
het ophalen van de boot ook een verzekering afsluiten waar u uw eigen risico gedeeltelijk mee kunt afkopen.
11. Zijn er parkeerplaatsen bij de vertrekhavens?
Al onze vertrekhavens hebben een gratis parkeerterrein of een afgesloten parkeerplaats waar een kleine
vergoeding voor wordt gevraagd. Tevens beschikken sommigen van onze vertrekhavens over een overdekt
parkeerterrein (=betaald parkeren).
12. Is het duur om een boot huren?
De rederijen waar Gallia mee werkt garanderen u een uitstekende prijs/kwaliteit verhouding. De vermelde
prijzen zijn per boot, dus deel de prijs door het aantal mensen aan boord en bepaal zelf de prijs!
13. Hoe kan ik reserveren?
Online via deze site of via een reisbureau in de buurt waardoor u dadelijk ook meer informatie kan vragen.
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