
Persberichten

LENTE OP HET WATER: OP WEG 
NAAR EEN ONTDEKKINGS- EN 

ONTSPANNINGSVAKANTIE MET 
LE BOAT

Wanneer er enkel nog maar grijsheid en de somberheid lijkt te 
zijn, is er een onstuitbaar recept voor het terugvinden van een 
glimlach: de voorbereiding op de volgende vakantie!

Kou en zorgen zijn van korte duur als u een zonnige vakantie aan 
het plannen bent. We zien onszelf al genieten van de mildheid 
van de lente, het spektakel van de ontwakende natuur 
bewonderen en ons opladen met positieve emoties.
De must om er even tussenuit te gaan en uw batterijen terug op 
te laden? Vakantie aan het water met veel leuke activiteiten!

Le Boat, specialist in bootverhuur zonder vaarbewijs, 
presenteert haar ultieme gids voor een geslaagde vakantie. Of 
u nu een familie bent die op zoek is naar activiteiten, of een 
groep vrienden voor een kort verblijf, het wordt eindelijk heel 
eenvoudig om snel en eenvoudig een cruise te vinden die bij u 
past.



#FEELGOOD-VAREN OM TE 
GENIETEN VAN DE TERUGKEER 

VAN ZONNIGE DAGEN
Wil u het beste van avontuur, zonder u zorgen te maken over de 
rest? Met Le Boat ligt het binnen ieders bereik om kapitein van 
een boot te worden, zonder ervaring of vaarbewijs. Slechts één 
vereiste: plezier hebben.
De boten zijn gemakkelijk te hanteren en te navigeren, en bieden 
een gezellig interieur. Echte woningen op het water, ruim en van 
alle gemakken voorzien. Met keuzegarantie: de vloot van Le 
Boat bestaat uit meer dan 40 verschillende modellen, 
gegroepeerd in vier reeksen (Premium, Comfort, Comfort Plus 
en Standard).
Een concept dat uitnodigt tot slow tourism en het creëren van 
totaal gepersonaliseerde vakanties. Met z'n tweeën, met het 
gezin of met vrienden, iedereen kan zijn verblijf naar eigen smaak 
samenstellen: een sportief verblijf, een cultureel uitje, een 
gastronomische vakantie of een zaligniets doen... en zelfs een 
beetje van dit alles tegelijk!

https://www.leboat.nl?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-howto-houseboating-jan23&utm_campaign=pressrelease-howto-houseboating-jan23


EEN SELECTIE VAN 
BESTEMMINGEN OM TE 
LEVEN “ZOALS U WILT”

Wat als dromen en ontdekkingen eindelijk voor iedereen toegankelijk waren?

Op een Rivertrip is er zoveel te zien en te doen. We laten ons verrassen, durven out of the 
box te denken en komen weer in contact met een heerlijk gevoel van vrijheid. Met familie 
of vrienden profiteren we van het huidige moment, ontsnappen we en creëren we 
prachtige herinneringen.

Hier is een overzicht van riviercruises die u in beroering brengen, wat uw wensen ook zijn:

Sfeer “uitje met het gezin” : Belgiëë

Met de hele kroost naar Vlaanderen trekken, is zekerheid dat u er geen 
spijt van zal hebben. Van kinderen tot volwassenen, iedereen vindt 
activiteiten die ze leuk vinden:

Niet te missen: de zeldzame dieren in het Bellewaerdepark in Ieper, het 
bamboedoolhof in het Brielmeersenpark in Deinze en de Belgische 
pralines.

Sfeer “Gourmetsmaken” : Bourgondië Franche-
Comté

Bourgondië: Franche-Comté is een paradijs voor fijnproevers! Van 
goede kleine lokale restaurants tot sterrenrestaurants in de regio, via 
markten en gespecialiseerde kraampjes, er is altijd een gelegenheid om 
je smaakpapillen wakker te schudden.
Een paar verrukkelijke smaaksuggesties:

• De onnavolgbare Bresse-
kip;

• Ontbijtkoek;
• Dijonmosterd;
• De ideale Mâconnais (een 

cake gemaakt met 
meringues gevuld met 
botercrème);

• Wijnen uit de Côte de 
Beaune;

• De bekende 
Bourgondische slakken;

• Truffel;
• Anijssnoepjes van de Abdij 

van Flavigny;

• Kastelen en historische 
bezienswaardigheden;

• Musea;
• Meerdere sporten;
• En een maximum aan 

uitjes voor de kids: 
activiteitencentra, 
buitenspeeltuinen, 
parken, boerderijen, 
dierentuinen, 
pretparken...

https://www.leboat.nl/bootvakantie/gastronomie?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-howto-houseboating-jan23&utm_campaign=pressrelease-howto-houseboating-jan23
https://www.leboat.nl/bootvakantie/familievakanties?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-howto-houseboating-jan23&utm_campaign=pressrelease-howto-houseboating-jan23


Sfeer “Onderdompeling in het hart van de 
natuur” : Canada

In Canada worden we "verliefd" op de ongerepte 
natuur, uitgestrekte wateren zover het oog reikt en 
mythische landschappen.
Als u in het voorjaar vaart, kunt u het ontwaken van flora en 
fauna, de migratie van wilde ganzen of het ongelooflijke 
schouwspel van watervallen in dit seizoen bewonderen.

Sfeer “Ik hou van sport” : Bretagne

Bretagne is een regio met een waanzinnige charme. We komen 
er de eerste keer vanwege de Keltische tradities en de kastelen, 
daarna keren we terug vanwege het ongelooflijke sportieve 
potentieel.
Er zijn natuurlijk alle wateractiviteiten, zoals zeilen of kitesurfen. 
Maar er is niet enkel dat!
Sportliefhebbers zullen fan worden van de moerassen en 
rotsachtige kliffen van Île aux Pies sur l'Oust. Deze camping is 
perfect om te genieten van de geneugten van wandelen, 
boomklimmen en fietsen.
En dan zijn er nog alle typisch “Breizh”-activiteiten zoals gouren 
(Bretons worstelen) of puck (een soort petanquespel gespeeld 
met schijven van 5 cm doorsnee).

https://www.leboat.nl/bootvakantie/wandelvakanties?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-howto-houseboating-jan23&utm_campaign=pressrelease-howto-houseboating-jan23
https://www.leboat.nl/bootvakantie/fietsvakanties?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-howto-houseboating-jan23&utm_campaign=pressrelease-howto-houseboating-jan23


Sfeer "Ik hou van water": Friesland

Water is een manier van leven in Holland, een land geboren uit de zee en de 
rivieren die door de landelijke vlakten stromen. Laat u verleiden door een 
unieke rondvaart: langzaam draaiende molens, felgekleurde tulpenvelden, 
pittoreske dorpjes en kosmopolitische steden. Ontdek deze prachtige regio 
in uw eigen tempo tijdens een verblijf van ongeëvenaarde rust.

Surfen, kitesurfen, zeilen en windsurfen: Met een noorden-/
noordwestenwind is het IJsselmeer (Friesland) ideaal voor watersporten, 
zoals surfen, kitesurfen of zeilen.

U zult verschillende plaatsen vinden om al het materiaal te huren dat je nodig 
hebt of zelfs om een paar lessen te volgen.

https://www.leboat.nl/bootvakantie/watersportvakantie?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-howto-houseboating-jan23&utm_campaign=pressrelease-howto-houseboating-jan23
https://www.leboat.nl/vaarvakanties/nederland/holland?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-howto-houseboating-jan23&utm_campaign=pressrelease-howto-houseboating-jan23


Een cruise op het Canal du Midi is een unieke ervaring, rijk aan 
zonneschijn, een zachte manier van leven en een melodieus 
accent.
Naast zijn droomomgeving, met zijn gevarieerde landschappen, 
is Occitanië ook een land van geschiedenis en erfgoed. Het 
herbergt met name 8 sites die door UNESCO zijn geclassificeerd, 
20 sites van het Katharenland, waaronder 8 duizelingwekkende 
burchten, en 41 uitzonderlijke sites.
Te verkennen zo vaak u maar wil.

Sfeer “Culturele ontdekkingen” : het Canal du Midi

1. Kies een boot waar hij gemakkelijk kan bewegen;
2. Breng zijn favoriete voorwerpen (knuffel, speeltjes, kom met 

water) mee zodat hij zich thuis voelt;
3. Denk aan zijn reddingsvest: ook uw trouwe vriend moet veilig 

zijn.

Sfeer “Nooit zonder mijn hond” : de Camargue

Honden zullen dol zijn op de prachtige mediterrane stranden, 
dicht bij de waterwegen! Ze zijn perfect om te spelen, in de 
golven te springen en geweldige momenten van 
medeplichtigheid te beleven.
3 tips voor een topvakantie met uw viervoeter:

https://www.leboat.nl/bootvakantie/vakantie-met-honden?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-howto-houseboating-jan23&utm_campaign=pressrelease-howto-houseboating-jan23
https://www.leboat.nl/bootvakantie/cultuurreizen?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-howto-houseboating-jan23&utm_campaign=pressrelease-howto-houseboating-jan23
https://www.leboat.nl/vaarvakanties/frankrijk/canal-du-midi?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-howto-houseboating-jan23&utm_campaign=pressrelease-howto-houseboating-jan23


Met meer dan 50 jaar expertise is Le Boat de absolute leider van vaartoerisme in 
Europa en Canada. De geschiedenis begon in 1969 toen ondernemer Michael 
Streat het bedrijf Blue Line oprichtte. Begonnen met een vloot van slechts 8 
boten, is het bedrijf steeds blijven groeien.
Naast deze indrukwekkende cijfers is Le Boat vooral een ambassadeur en 
pleitbezorger voor een nieuwe lifestyle. Een stijl die zich afzet tegen het 
massatoerisme en het jachtige levenstempo van deze tijd. Of u nu als stel gaat, 
met het gezin of met een groep vrienden, bij Le Boat word je kapitein op je eigen 
boot. Je regelt je eigen vakantie en ontdekt het gevoel van vrijheid dat hoort bij 
het leven op het water! Er zijn hier geen schema's, geen verplichtingen, geen 
kant-en-klaar en voorgekauwde dingen meer. Je laat je gewoon leiden door het 
moment met op maat gemaakte reisroutes die een onvergetelijke ervaring 
beloven. Het varen opent een scala aan mogelijkheden met elke dag weer een 
nieuw avontuur.
Ons motto is: VRIJHEID. De vrijheid om de hele dag te zonnebaden op het 
bovendek van de boot, op avontuur te gaan, te ontdekken of te genieten van een 
drankje met een boek in de hand, of om gewoon te ontspannen en te genieten 
van het landschap om u heen.

• Meer dan 900 boten zonder vaarbewijs
• 17 bestemmingen in Europa & in Canada,
• Meer dan 200 vaarsuggesties
• 32 bases in Europa & Canada
• 45 verkoopmarkten
• 6 gevestigde kantoren in Engeland, Duitsland, Frankrijk, Canada, Zuid-Afrika 

en India

OVER LE BOAT

ls u met ons over redactionele onderwerpen wilt 
discussiëren, een persreis wilt organiseren of 

informatie wenst te ontvangen, neem contact op met:

👤 Emily Deighton

✉ emily.deighton@leboat.com

📞   +33(0)7 52 62 20 24

Meer informatie

🌐 https://www.leboat.nl/over-ons/persruimte
https://www.leboat.be/nl/over-ons/persruimte
@leboatvacations

  www.facebook.com/LeBoat.NL

 




