
Persberichten
Gun jezelf dit voorjaar een City 

Break: in 2022 ga je er 
ontspannen opuit met 

 LE BOAT



Have a break, have a city break in 
Europa…
In 2022 mogen we weer volop dromen. En wegdromen. Van genieten en zalig 
nietsdoen. Waarom zou je kiezen tussen een vaarvakantie en een citytrip 
naar een grote Europese stad?

Wil je er eens een weekendje tussenuit om samen romantisch te 
genieten van de zon? Dan is een Europese bestemming altijd een goed idee: 
op enkele uurtjes vliegen of met de trein ben je al in de allermooiste steden 
van ons continent.

Iedereen kent de grote klassiekers als Parijs, Amsterdam en Rome, maar 
Europa heeft ook heel wat ongewone en originele bestemmingen te 
bieden die bruisen van leven. Tal van culturele pareltjes vol 
designboetieks, avant-gardistische kunstgalerijen, gastronomische 
restaurants en hagelwitte stranden...

Le Boat, de nummer 1 in de verhuur van boten zonder vaarbewijs, biedt 
tal van vertrekbasissen aan in de buurt van de Europese 
luchthavens. Vaarplezier en citytrippen in Europa waren nog nooit zo 
gemakkelijk. Focus op enkele cultbestemmingen voor een geslaagde 
City Break.

Een "100% safe" verblijf dankzij de 
ruim 50 jaar vaarervaring
In 2020 voerde Le Boat rigoureuze veiligheidsmaatregelen in om 
alle onervaren kapiteins een veilige vaarvakantie te garanderen.

Sommige daarvan gelden nu nog steeds en zullen ook na de 
gezondheidscrisis aangehouden worden omdat ze de ervaring van de klant 
aanzienlijk verbeteren.

https://www.leboat.nl?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-citybreak-mar22&utm_campaign=pressrelease-citybreak-mar22
https://www.leboat.nl/reisinformatie/ons-covid-veiligheidshandvest?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-citybreak-mar22&utm_campaign=pressrelease-citybreak-mar22


Dé stad om alle stress te laten 
varen: Amsterdam, Nederland
Grootste troef? De nagenoeg autoloze binnenstad die absoluut zen is

Weg met clichés over het Venetië van Holland: Amsterdam is 
tegenwoordig een heerlijke stad waar een unieke gezelligheid heerst. 
Erg geliefd ook bij alle grote namen uit de kunstwereld en een must voor 
wie droomt van lekker fietsen, ontspannen en slow travel.

Aanraders:

• De Noordermarkt op zaterdag (een combinatie van rommelmarkt 
en biomarkt met overheerlijke broden en ambachtelijk gemaakte 
kazen);

• De kunstgalerijen en musea waaronder het mythische Rijksmuseum 
(het nationale museum voor schone kunsten, ambachten en 
geschiedenis van Nederland) en het Van Gogh-museum;

• De leuke cafeetjes en designerboetieks in de pittoreske wijk De 9 
Straatjes;

• Wandelen of fietsen langs de mooie grachten die door de stad 
slingeren. Hier is flaneren verheven tot een ware kunst!

Must: inschepen in Vinkeveen, een stadje vlak bij Amsterdam.

Voor een kortverblijf van 3 nachten raden we een riviertrip aan van 
13 uur om Amsterdam te ontdekken, maar ook op verkenning te 
gaan in het prachtige Muiderslot in Muiden, te proeven van het 
nachtleven in Weesp en je te vergapen aan de kunstwerken in het 
Cobra-museum voor moderne kunst in Amstelveen.

Voor een verblijf van een week is een vaarvakantie van Vinkeveen 
en terug een uitstekende manier om je onder te dompelen in 
de Nederlandse cultuur: het rijke verleden van Amsterdam, de 
gastronomie in Edam, de glasramen in de kerk van Gouda, de beroemde 
kaasmarkt in Alkmaar, de prachtige architectuur in de Zaanse Schans 
enz.

Bekijk de video

https://www.leboat.nl/vaarvakanties/nederland/holland?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-citybreak-mar22&utm_campaign=pressrelease-citybreak-mar22
https://youtu.be/hz1GBBWd1Ak
https://www.leboat.nl/vaarvakanties/nederland/holland#tab2/content/vinkeveen-heen-en-terug-amsterdam?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-citybreak-mar22&utm_campaign=pressrelease-citybreak-mar22
https://www.leboat.nl/vaarvakanties/nederland/holland#tab2/content/vinkeveen-heen-en-terug-amsterdam-edam-alkmaar?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-citybreak-mar22&utm_campaign=pressrelease-citybreak-mar22


Dé stad van de hipsters: Berlijn, Duitsland
Grootste troef? De kosmopolitische kunststad in volle ontwikkeling

Berlijn is een fascinerende stad waar nog tal van overblijfselen in oost én 
west herinneren aan zijn bewogen verleden. De Berlijnse Muur is dan 
wel gevallen in 1989, toch zijn de stigmata van deze grens die het land 
bijna dertig jaar lang in twee deelde, nog steeds duidelijk zichtbaar.

Maar de Duitse hoofdstad laat zich niet vastpinnen op zijn verleden. 
Vandaag is het een dynamische en uiterst hippe stad met tonnen 
charme die zowel liefhebbers van cultuur als echte shopaholics zal 
weten te verleiden.

Aanraders:

• Een biertje met een Bratwurst op een van de terrasjes in de Prater 
Garten;

• Het bruisende nachtleven;
• Choucroute, gerookte varkensribben of kruidige eieren in een stijlvol 

restaurant (Berlijn is de hoofdstad van de biologische voeding);
• De laatste nieuwe trends op het vlak van moderne kunst ontdekken 

in een van de vele kunstgalerijen;
• Even blijven stilstaan bij de overblijfselen van de met graffiti 

overdekte Muur of bij de koepel van de Reichstag die werd 
ontworpen door Norman Foster;

• Een bezoek aan de nagemaakte bunker van Hitler, aan de nieuwe 
synagoge en aan de zoo van Berlijn (de drukstbezochte van heel 
Europa).

Bekijk de video

https://youtu.be/a-hL-cj8Xxo
leboat.nl/vaarvakanties/duitsland/mecklenburg-brandeburg?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-citybreak-mar22&utm_campaign=pressrelease-citybreak-mar22


Dé stad voor echte romantici: 
Venetië, Italië
Grootste troef? De unieke, feeërieke sfeer

Venetië is een ware droombestemming! Het is er heerlijk verdwalen in 
het doolhof van kleine geplaveide straatjes en smalle kanalen. Stap aan 
boord van een gondel en bekijk de vele zwerfkatten die zich maar wat 
graag laten vertroetelen door de inwoners.

De stad is ook een echt voetgangersparadijs, want er rijden geen auto's 
en daar raak je héél snel aan gewend!

Aanraders:

• De prachtige basiliek van San Marco;
• Het gotische Dogepaleis;
• De Rialtobrug;
• De Peggy Guggenheim-collectie met enkele authentieke 20e-

eeuwse kunstwerken van bijvoorbeeld Miró, Mondriaan en Dalí;
• De kleine eilandjes in de omgeving, met de typische kleurrijke huisjes 

en ambachtelijke specialiteiten: glaswerk in Murano, kant in Burano 
enz.;

• De beroemde Italiaanse gastronomie: traditionele of wat meer 
originele pizza's, maar ook streekspecialiteiten zoals risotto di gò en 
polenta e schie.

Voor een kortverblijf van 3 nachten raden we aan om het 
mooie Venetië te verkennen van op het water van de Sile. Naast 
Venetië zijn ook de basiliek Santa Maria Assunta op het eiland 
Torcello, een glas prosecco in Mazzorbo en koekjes in Burano een 
aanrader. En geniet van de stilte en schoonheid in het natuurpark bij 
Casale-sul-Sile....

Voor een verblijf van een week kun je je bezoek aan Venetië 
aanvullen met een bezichtiging van de luxueuze Villa Pisani met 168 
kamers in Stra, met een wijnproeverij in Sant'Erasmo en een kijkje 
in de Torre Massimiliana van Napoleon. In Dolo kun je heerlijk 
rondkuieren in het historische centrum met enkele 
prachtige gerestaureerde watermolens en in Padua laat je je 
betoveren door de kathedraal Sant'Antonio uit de 13e eeuw.

https://www.leboat.nl/vaarvakanties/italie/venetie?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-citybreak-mar22&utm_campaign=pressrelease-citybreak-mar22
https://www.leboat.nl/vaarvakanties/italie/venetie#tab2/content/casale-heen-en-terug-venetie?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-citybreak-mar22&utm_campaign=pressrelease-citybreak-mar22
https://www.leboat.nl/vaarvakanties/italie/venetie#tab2/content/casale-heen-en-terug-venice-stra-padua?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-citybreak-mar22&utm_campaign=pressrelease-citybreak-mar22


Dé stad van het goede leven: Toulouse, Canal du Midi, Frankrijk
Grootste troef? Het adembenemende culturele erfgoed en de niet te 
evenaren gastronomie

Toulouse is een stad waar de mensen als ze praten het goede leven 
lijken te bezingen, waar het aangenaam flaneren is door de straten, 
terwijl je een praatje slaat met de inwoners, geniet van een glaasje wijn 
en je vergaapt aan de vele historische bezienswaardigheden.

De hoofdstad van Occitanië staat ook bekend voor zijn huizen in roze 
baksteen (vandaar de naam "roze stad") en voor zijn viooltjes. 
Onweerstaanbaar!

Aanraders:

• Een koffietje of aperitief op een zonnig terras van een café in een 
gezellig steegje;

• Het beroemde plein Place du Capitole;
• De basiliek Saint-Sernin uit de 12e eeuw;
• De Japanse tuin Compans Caffarelli en de heerlijke zensfeer die 

uitnodigt tot wegdromen;
• De oevers van de Garonne;
• De kathedraal Saint-Etienne;
• De allerbeste wijnen uit de streek, te degusteren in de "5 wine 

bar" (verkozen tot beste wijnbar ter wereld in 2017 en 2018).

En na je bezoek aan Toulouse vaar je het avontuur tegemoet over het 
Canal du Midi, dat uitgeroepen is tot Unesco Werelderfgoed.

Tijdens een kortverblijf (3 nachten) kun je een bezoek brengen aan 
het kasteel in Argens-Minervois, gratis gaan proeven van de lokale 
wijnen in een typische wijnkelder langs het water in Ventenac-en-
Minervois, of een wandeling maken naar Minerve, een van de mooiste 
dorpjes van Frankrijk.

Een langer verblijf van een week is ideaal om jezelf te verwennen 
met een echte cassoulet in Castelnaudary, eens rond te lopen 
in de indrukwekkende versterkte citadel van Carcassonne, allerlei 
lekkers in te slaan in Trèbes (olijven, confituur, confits enz.) of een 
bezoek te brengen aan de 13e-eeuwse kerk in Bram.

Bekijk de video

https://www.leboat.nl/vaarvakanties/frankrijk/canal-du-midi?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-citybreak-mar22&utm_campaign=pressrelease-citybreak-mar22
https://youtu.be/0MDepdr4qK4
https://www.leboat.nl/vaarvakanties/frankrijk/canal-du-midi#tab2/content/castelnaudary-naar-homps?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-citybreak-mar22&utm_campaign=pressrelease-citybreak-mar22
https://www.leboat.nl/vaarvakanties/frankrijk/canal-du-midi#tab2/content/homps-heen-en-terug-le-somail?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-citybreak-mar22&utm_campaign=pressrelease-citybreak-mar22


Dé stad vol mysteries: Edinburgh, 
Schotland, Verenigd Koninkrijk
Grootste troef? De magie en legendes die er niet weg te denken zijn

Edinburgh, een stad die is ingenesteld tussen de Noordzee en een 
prachtig rotsmassief, biedt alles om liefhebbers van mooie 
landschappen de adem te benemen. De Schotse hoofdstad heeft zijn 
middeleeuwse stadskern weten te bewaren, die nu wordt omringd door 
een aangename Georgiaanse stad.

Aanraders:

•  De whiskystokerijen;
• Een wandeling over de Royal Mile om de geest van Edinburgh op te 

snuiven;
• Het kasteel op Castle Rock;
• Een wandeling over Arthur's Seat om te genieten van het prachtige 

uitzicht over de stad;
• Haggis, het nationale gerecht van Schotland op basis van 

schapenvlees;
• Een wandeling langs de Docks, een van de hipste wijken;
• Een pint bier in een typische pub.

Na enkele dagen in de Schotse hoofdstad is er niets zo ontspannend als 
een boottocht over het Caledonisch Kanaal. Het grootste deel van je 
reis breng je door op de vele lochs (meertjes) in de grillige dalen. De 
Highlands, die uniek zijn in de wereld, zijn bezaaid met op kliffen 
opgetrokken kastelen, steden langs het water, toeristische 
trekpleisters rond de meren, gezellige pubs en uiteraard doedelzakken!

Tijdens een kortverblijf bewonder je de hoogste bergen van 
het Verenigd Koninkrijk vanuit de kabelbaan van Aonach Mòr, 
om vervolgens koers te zetten naar Loch Oich en halt te houden in 
Fort Augustus voor een fietstocht of een namiddagje vissen aan 
de waterkant.

Tijdens een langer verblijf van een week ga je in Loch Ness op zoek 
naar Nessie, leef je je uit op het water tijdens het beoefenen van 
een of andere watersport en duik je onder in de sfeer van Harry 
Potter aan boord van de Zweinstein Express naar Banavie. Mis ook 
zeker het adembenemende uitzicht vanaf het kasteel van Inverness 
niet, waar je prachtige foto's kunt nemen.Bekijk de video

https://youtu.be/2fn1g9d6BVI
https://www.leboat.nl/vaarvakanties/schotland/caledonisch-kanaal-loch-ness?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-citybreak-mar22&utm_campaign=pressrelease-citybreak-mar22
https://www.leboat.nl/vaarvakanties/schotland/caledonisch-kanaal-loch-ness#tab2/content/laggan-heen-en-terug-inverness-banavie?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-citybreak-mar22&utm_campaign=pressrelease-citybreak-mar22
https://www.leboat.nl/vaarvakanties/schotland/caledonisch-kanaal-loch-ness#tab2/content/laggan-heen-en-terug-banavie-fort-augustus?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-citybreak-mar22&utm_campaign=pressrelease-citybreak-mar22


OVER LE BOAT
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. 

In 2007 fuseerde Blue Line met twee andere historische merken: 
Connoisseur (oorspronkelijk een botenbouwer op de Norfolk Broads) en 
Emerald Star, de Ierse cruisespecialist. Uit deze fusie werd Le Boat 
geboren. Het bedrijf werd al snel een maatstaf voor vaarcruises zonder 
vaarbewijs in Europa, en later opende Le boat ook een basis in Canada. 

Het bedrijf heeft de grootste vloot van rivierboten zonder vaarbewijs ter 
wereld: met 900 boten in 9 landen, 17 vaargebieden en 33 bases. 

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. 

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 informatie
🌐 www.leboat.be/nl - www.leboat.nl

@leboatvacations
www.facebook.com/LeBoat.NL 

 

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




