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Welkom aan boord!  
 

 

U houdt graag onvergetelijke herinneringen over aan uw vakantie? Dat kan bij Le Boat, nummer 1 

aanbieder van huurboten zonder vaarbewijs. Actief of ontspannend, eenvoudig genieten van 

uitjes in de steden of van ontspannende culturele bezoeken, u viert vakantie op uw eigen manier. 

Binnen een paar muisklikken, vindt u een reis die bij u past.  Wacht niet langer en bereid de zomer 

voor door te profiteren van de aanbiedingen van dit moment! Maakt u zich alleen zorgen te maken 

over wat er u in uw koffer moet… verder mag u dromen over de geweldige vakantie met uw familie 

of vrienden die u te wachten staat! Met onze vaarvakanties bezoekt u unieke steden, pittoreske 

dorpjes en geniet u van alle verborgen schatten van de waterwegen! 

 

Maar waarom kiezen voor een bootvakantie? 
 

 Het is een comfortabele manier van reizen zonder koffers te moeten in- en uitpakken. 
 

 De ervaring van het varen over een rivier of kanaal vergemakkelijkt rust in elke zin van het 
woord zonder dat u iets hoeft te missen 

 

 Het geeft een betere toegang tot toeristische trekpleisters en vanuit een ander 
perspectief 

 

 Er zijn landschappen die u alleen vanaf een boot kunt aanschouwen 
 

 Bootvakanties zijn geschikt voor alle leeftijden 
 

 Het besturen van een boot is net zo eenvoudig als het besturen van een auto 
 

 Onze boten zijn allemaal even comfortabel 
 

 De bootvakanties zijn toegankelijk geprijsd 
 
Op alle bootvakanties, of het nu in Bourgondië, Nederland of de Lot is, nodigen wij u uit voor een 

reis waar comfort en luxe uw vakantie onvergetelijk zullen maken. 
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Ontdek of herontdek de Franse Bourgondië 

Bourgondië is de één van meest bosrijke regio’s in 

Frankrijk, maar vooral een van de mooiste 

wijngebieden ter wereld! Elk van de tussenstops 

belooft fantastische culturele, oenologische en 

gastronomische momenten… Herontdek de natuur 

met een grote N om uw batterijen weer op te laden. 

Renaissance kastelen, middeleeuwse abdijen en 

vestingdorpen getuigen van de rijke geschiedenis van 

deze authentieke regio. Bourgondië heeft alles!  

Idee vaarvakantie: De Grants Vins Route 

U hoeft niet ver te gaan om er even helemaal tussenuit te zijn. 

Ja, Nederland staat voor kazen, molens, tulpen en 

boerderijen…. Maar niet alleen! Profiteer van een 

bootvakantie om te genieten van de charme en pracht 

van het eigen land! Geniet van de lente en de 

tulpenvelden in volle bloei, vaar in de grachten naar 

Amsterdam of kom helemaal tot rust en vergeet de 

dagelijkse zorgen in Friesland. Neem uw fietsen! Of 

huur ze bij Le Boat.                                                                                            

 

Idee vaarvakantie: De Gouda Korte Vakantie 

Ontdek de Franse regio Lot: 100% natuur  

De wilde natuur van de Lot zal niemand onverschillig 

laten. Bewonder de rustieke hoogvlaktes van de 

Quercy en verken de regio tijdens een kanotocht. Mis 

het schilderachtige dorpje Saint-Cirq-Lapopie, de 

prachtige stad Cahors, de kliffen van Bouziès en het 

Château de Mercuès niet. Wist u dat? Het in steen 

gehouwen jaagpad tussen Bouziès en St-Cirq-

Lapopie (een van de mooiste dorpen van Frankrijk) 

uniek is in de wereld. Het werd in 1850 met de hand 

gehouwen om de navigatie van de boten te vergemakkelijken.  

Idee vaarvakantie: De Lot Vallei Route 
 
 

https://www.leboat.nl/vakanties/bestemmingen/frankrijk/bourgondie/vaarvakanties/de-grand-vins-route?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=NL-pressrelease-april&utm_campaign=pressrelease-april18
https://www.leboat.nl/vakanties/bestemmingen/nederland/vaarvakanties/de-gouda-korte-vakantie?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=NL-pressrelease-april&utm_campaign=pressrelease-april18
https://www.leboat.nl/vakanties/bestemmingen/frankrijk/lot/vaarvakanties/de-lot-vallei-route?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=NL-pressrelease-april&utm_campaign=pressrelease-april18
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Le Boat biedt u de mogelijkheid om kapitein van uw eigen boot te zijn en aan boord te gaan voor 

de mooiste bestemmingen op het gebied van natuur, gastronomie en erfgoed! 

 

Geen ervaring vereist en er is géén vaarbewijs nodig om met de boten van Le Boat te varen. In 

2018 staan alle bootvakanties in naam van de ultieme ontspanning! 

 

 

Over Le Boat 

 

Le Boat is de grootste exploitant van vaarvakanties op de Europese waterwegen met meer dan 40 

jaar ervaring in het vak en een vloot van 900 boten en een netwerk van 37 vertrek bases in acht 

Europese landen en in Canada.  

 

Onze klanten kunnen aan boord slapen van een comfortabele Premium boot voorzien van alle 

gemakken en zo op hotelovernachtingen besparen. Alle boten beschikken over een compleet 

ingerichte keuken, een comfortabel interieur met badkamers, douches en verwarming. 

Afhankelijk van het model is er airconditioning. Er is geen vaarbewijs of ervaring vereist. De 

reizigers ontvangen voor vertrek een demonstratie op de boot om zo optimaal te kunnen genieten 

van een vakantie.  

 

In tegenstelling tot andere exploitanten die een uitgestippelde route volgen, biedt Le Boat 200 

suggesties voor vaarroutes waarbij dorpjes en attracties bezocht kunnen worden. 

 

Voor meer informatie, kunt u ons bellen op +31 (0)10. 213.26.91 of een email sturen naar: 

diana.vanwijk@leboat.com. Website www.leboat.nl.  

 

 

http://www.leboat.nl/?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=NL-pressrelease-april&utm_campaign=pressrelease-april18

