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#GelukkigZomer: Deze zomer, het is een boottocht, zwemmen, 
watersporten en lachen met Le Boat 

 
De zomer nadert snel, en dit jaar meer dan ooit, iedereen droomt van eindelijk gaan op vakantie!  
Dit welverdiende uitje, om van te genieten met familie of vrienden, zal een bijzondere geur hebben: dat is 
vrijheid. Met Le Boat, iedereen kan aan het roer van zijn eigen boot, zonder vaarbewijs of ervaring... 
 
Je hoeft alleen maar je koffers te pakken en al je dierbaren te verzamelen om een bootavontuur vol zon, 
zwemmen, barbecue en ontspanning te beleven ... Hoe te weerstaan? 

 
Leef een zomer die ervoor zorgt dat je mooie "spetters" wilt doen!  
 
Daar gaan we: shorts, zonnebrillen, zonnebrandcrème 
en petten staan centraal in onze garderobes! 
Als de zon zo schijnt, moet je altijd zo dicht mogelijk bij 
het water zijn. Uw vakantie doorbrengen op een boot is 
een ideale keuze om de mogelijkheid te hebben om een 
duik te nemen, te "duiken" waar en wanneer u maar wilt. 
 
Dat is goed nieuws: Sommige kanalen liggen ook dicht 
bij de zee of meren om de geneugten af te wisselen en 
af te koelen tussen twee wandelingen. 
 
Beter: er zijn ook vele vaargebieden om plezier te 
beoefenen van watersporten hebben, tot grote 
vreugde van jong en oud. 
 
Het geheim van een succesvolle #GelukkigZomer ? Volg de zon! 

 
Le Boat presenteert een selectie van bijzondere zomerbestemmingen. 
 

Friesland, de ideale bestemming voor watersport 
 
Het Lake District staat in heel Europa bekend om zijn watersporttochten! Riviertoerisme is in de regio 
Friesland-Amsterdam niet alleen een tijdverdrijf, het is een levensstijl! Ontdek de watersport aangeboden 
in Sneek en Grouw: kanoën, kajakken, jetskiën en zeilen! 
 
Mis niet: 

• Sneek is de watersporthoofdstad van 
Friesland. Bezoek de Sneekweek, het 
grootste sportevenement op het water op de 
Europese vaarwegen. 

• Hindeloopen. Een pittoresk kustplaatsje met 
unieke tradities, historische 
bezienswaardigheden en marien verleden. 

• Nationaal Park De Alde Feanen. Het park is 
een uniek laaggelegen gebied waar onder 
andere dingen, meren, rietvelden en 
moerasbossen afwisselen. Een prachtige 
streek om te voet of per fiets te verkennen. 
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• Het Waddengebied: Naast fietsen, wandelen, vogels kijken, (para)zeilen, (kite)surfen, kajakken, 
zwemmen, waterskiën, is een van de meest populaire activiteiten op de Waddeneilanden het 
"wadlopen". Ik zeg niet meer, ik laat je het ontdekken! 

 
Le Boat heeft twee vertrekbases in Nederland: Vinkeveen en Hindeloopen Stavoren 
 

Belgische Kust 
 
Een 65 km lange strook zand, de lange zandstranden zijn ideaal voor kinderen. Ze dalen zachtjes af richting 
zee en er wordt onder toezicht gezwommen. De Belgische kust biedt een ruim aanbod aan sportieve en 
recreatieve activiteiten: je kan er een fiets huren, een cuistax (typisch Belgische machine, een soort kart 
zonder motor), gaan zeilen of vissen. 
 
Mis niet: 

• De Fonteintjes: Natuurliefhebbers en 
wandelaars zullen verliefd worden op de 
prachtige duinlandschappen met zijn rijke 
vegetatie. 

• 100% familiespeurtocht: Mysterie van 
Mariakerke. Schattenjacht voor kinderen 
vanaf 10 jaar. Die stal het masker? 

• City Art Route: "The Crystal Ship - Public Art 
Festival" is het grootste festival in zijn soort in 
Europa. In het stadscentrum e het groene lint 
rond Oostende vind je meer dan 50 
topstukken. 

• Nieuwpoort surfen, kajakken, kitesurfen of zelfs waterskiën. Voor wandelingen, is er het 
natuurgebied 'De IJzermonding' home tussen zout en zoet water fauna en flora van grote 
diversiteit. Wij nodigen u uit om te genieten van de zonsopgang of zonsondergang op het 
prachtige strand. 

 
Le Boat heeft een basis in België: Nieuwpoort 

 

Le Lot en zijn prachtige kristalheldere water 
 
Le Lot is een oase van ongerepte natuur, vol met adembenemende landschappen ... Watervaarders 
waarderen ook de aquaducten en handmatige sluizen, die de navigatie opfleuren.  
 
De essentiële dingen:  

•  Zwemmen en watersporten: na een wandeling in een 
droomomgeving gaat er niets boven een kleine duik 
voor het aperitief! De kids vinden het heerlijk om met 
het gezin in het water te spetteren, terwijl de anderen 
heerlijk gaan zonnen. Er zijn zwemmen gebieden 
overal, evenals meerdere activiteiten op het water: 
kano of kajak reizen, ontspanning op een stand-up 
paddle...  

•  Saint-Cirq Lapopie: geclassificeerd als een van de 
"Mooiste dorpen van Frankrijk, deze majestueuze site 
ligt op een klif 100 meter boven de Lot. Om te zien: de 
13 historische monumenten "van deze plek verkozen 
tot favoriete dorp van de Fransen" in 2012. 
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•  Cahors: Een stad die alleen belichaamt de gezelligheid van de zuidelijke sfeer. Het is rijk aan 
geschiedenis en herbergt echte culturele goudklompjes, zoals het historische centrum dat is 
geclassificeerd als een "opmerkelijk erfgoed" en de kathedraal Saint-Etienne, die op de 
werelderfgoedlijst van UNESCO staat, evenals de 14e-eeuwse versterkte brug, de Valentré-brug.  

•  Grotten van Pech-Merle: We gaan terug in de tijd en keren terug naar de prehistorie, om meer dan 
70 sporen van onze voorouders te bewonderen die op de muren van de grot zijn geschilderd: 
handen, mammoeten, paarden, koppen van herten en bizons. 
 

Het startpunt is bij Le Boat: Douelle. 

 

Geef u over aan al het heerlijks van Veneto 
 
De regio Venetië en Friuli is een bestemming die zet sterren in de ogen, ideaal voor het combineren van 
sightseeing en ontspanning tijdens uw verblijf.  
 
We houden vooral van:  

• Venetië, de stad van geliefden die zoveel te bieden 
heeft: het Canal Grande en zijn boten die op het 
water dansen, de Basiliek van San Marco, het 
hertogelijk paleis, de romantische Brug der 
Zuchten, gondeltochten... 

• Murano: Het eiland Murano is een van de grootste 
eilanden in de lagune van Venetië en is 
wereldberoemd om zijn glasblazers.  

• Burano: is een eiland ten noorden van Venetië, 
bekend om zijn kantwerk en kleurrijke huizen. 
Volgens de legende schilderden de vissersvrouwen 
ze zo, zodat hun echtgenoten gemakkelijker hun 
weg konden vinden als ze enkele dagen in de mist terugkwamen van de zee. 

• Italiaanse gastronomie: laat u verleiden door de risoto de gò (rijst vergezeld van vis), de pasta e 
faxioi (bonensoep met noedels), de polenta e schie (verse garnalen op witte polenta) of de 
fegatoalavenesiana (gehakte lever en uien). Je kunt natuurlijk genieten van een goede pizza!  

 
Le Boat heeft twee vertrekbases in Italië: Casale sul Sile & Precenicco 
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Een riviertocht is de zomer anders beleven 
 
De Fluvial is:  

 
1. Op avontuur met familie of vrienden 

 
Velen van ons hebben gewacht op de mogelijkheid om ons na zo'n gecompliceerd jaar te herenigen met 
onze dierbaren. Met reisbeperkingen losmaken van over de hele wereld, onze boten zijn de perfecte 
toevluchtsoord om zich te herenigen met dierbaren en ontsnappen voor een weekend of een week. 

  
2. De vrijheid om te navigeren 

 
U bent de kapitein van de boot, en je besluit je stappen. Navigeer in uw eigen tempo en kies ervoor om te 
stoppen wanneer u maar wilt. Geen beperkingen, het is tijd om te genieten zoals JIJ dat wilt. 

  
3. Buitenactiviteiten 

 
Le Boat boten bieden de mogelijkheid om prachtige natuurlijke ruimtes te ontdekken terwijl u aan de drukte 
ontsnapt. Wakker worden in een andere plaats elke dag en verken de gebaande paden in uw eigen tempo. 
Geschiedenis, erfgoed, activiteiten: u wordt verwend tijdens uw boottocht.  

 
Feestdagen die te combineren met ontspanning ontsnappen 

 
Over het water verstrijkt de tijd licht, zorgeloos en soepel. Vrijer, genieten we graag van ontspanning, 
ontkoppeling en plezier. 
 
Geen stress meer, het gevoel je dagen hard te lopen, 
angstaanjagende informatie van 's morgens vroeg tot 's 
avonds laat ... Aan boord van een Le Boat genieten we 
gewoon van je vrijheid.  
 
Becoming kapitein van een rivier cruise schip middel te 
stoppen waar u wilt en wanneer u wilt, het kiezen van uw 
reisroute en activiteiten, zonder enige verplichting. Ontspan 
op het bovendek, proef lokale specialiteiten, geniet van een 
aperitief aan boord of in een klein typisch dorpje, vind tijd om 
te praten en samen te lachen, zwem en maak plezier in een 
droomomgeving.  
 
En huisdieren zijn ook welkom! Als een paar, met familie of vrienden, van peuters tot senioren, iedereen 
geniet van elke seconde doorgebracht met hun dierbaren.  
 
De Le Boat avontuur is ook geweldig ontmoetingen: vriendelijk watersporters, sluiswachters die altijd een 
anekdote te vertellen, fietsers en vissers die graag hun regio presenteren ... 

 
Een heerlijk ontspannen 'slow life' vakantie 
 
Het leven wordt zachter, vrolijker en vrijer als u vaart. U vergeet de beslommeringen van alledag, de hectiek 
van de dag en het stressvolle nieuws.  Ontspanning, loskoppeling en plezier zijn aan de orde van de dag. 
 
Er is maar één regel: geniet van de vrijheid om te doen wat je wilt, wanneer je wilt. Bewonder het landschap, 
ga zonnebaden op het bovendek, geniet van een cultureel of historisch uitstapje, geniet van heerlijke lokale 
specialiteiten, neem de tijd... 
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Met z'n tweeën, met familie of vrienden, van alle generaties, met of zonder huisdieren... Iedereen doet wat 
hij of zij leuk vindt, geniet van de vreugde van het weerzien en van de speciale momenten tussen geliefden. 
 
Er zijn ook mooie momenten te beleven als u mensen ontmoet: van de vriendelijke zeelieden tot de 
sluiswachters, via fietsers of vissers, elke dag brengt mooie verrassingen. 
 
En om deze 100% vakantie nog beter te maken, zijn er 40 volledig uitgeruste bootmodellen, die plaats 
bieden aan 2 tot 12 personen. De nadruk ligt op comfort. 
 
Ontdek onze boten! Met capaciteiten voor alle bemanningen, vindt u zeker de perfecte boot! Traditionele 
of premium inrichting, eenvoudige of moderne voorzieningen en uitrusting, ze zijn allemaal uitgerust met 
alles wat u nodig heeft voor een comfortabel en onvergetelijk verblijf. Uw boot zal uw thuis op het water zijn 
voor een week of meer! 

 

Ons vlaggenschip: de Horizon Vloot 
 

Gelanceerd in 2016 met het model met 2 hutten en 1 badkamer, 
groeit de Horizon vloot nog steeds. Inderdaad, deze top-of-the-
range boot is nu beschikbaar in 2 hutten en 2 badkamers, 3 
hutten, 4 hutten en in 2018 zag de Le Boat vloot de komst van de 
5 hutten, ideaal voor grote groepen.  
 
We zijn verder gegaan dan onze neus lang is om een boot te 
bouwen die aan alle eisen van onze klanten voldoet: 
 
- De volledig 

uitgeruste kombuis bevat een oven, kookplaten, 
koelkast en magnetron. 
 
- Alle hutten zijn licht, hebben airconditioning en USB-
poorten. 
 
- Op het bovendek vindt u een grote tafel, gootsteen, 
buitenverlichting, geluidsinstallatie, 
barbecue/plancha en dekdouche.  

 

 
 
Een 100% veilig verblijf dankzij meer dan 50 jaar expertise op de vaar weg 
 
In 2020 heeft The Boat geëxperimenteerd met strenge veiligheidsnormen om ervoor te zorgen dat alle 
aankomende kapiteins een volledig veilige reis hebben. 
 
Sommige van deze normen zullen ongeacht de gezondheidssituatie dit jaar worden voortgezet, omdat ze 
de klantervaring aanzienlijk hebben verbeterd. 

 
➢ Lees Meer 
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Over Le Boat 
 
Het verhaal van Le Boat begon in 1969, toen Michael Streat de firma Blue Line oprichtte, met een vloot van 
acht boten die het Canal du Midi bevaren. Na verloop van tijd groeide de vloot van Le Boat en opende het 
bedrijf bases in Europa en Canada. In 2019 vierde het bedrijf zijn 50e verjaardag. Als ambassadeur van een 
levenskunst, duizend mijl verwijderd van het massatoerisme, is Le Boat vandaag de dag de leider in het 
riviertoerisme in Europa en Canada en heeft het de grootste vloot van licentievrije rivierboten ter wereld.  
 
Naast de cijfers is Le Boat vooral de ambassadeur van een ware levenskunst tegen het tij van het 
massatoerisme en een verwoed tempo van het leven. Als koppel, met familie of vrienden, wordt ieder de 
kapitein van zijn of haar eigen boot en vakantie om de smaak van de vrijheid te herontdekken! Er zijn geen 
tijdschema's meer, geen verplichtingen meer, geen kant-en-klare maaltijden meer. Het enige wat u hoeft 
te doen is u te laten leiden door uw smaak en wensen van het moment om een op maat gemaakte route te 
maken en een onvergetelijke ervaring te beleven. De riviervaart opent het veld van de mogelijkheden, elke 
dag wordt een nieuw avontuur vol ontdekkingen, gelach, ontspanning en medeplichtige momenten. 
 
Wilt u redactionele zaken met ons bespreken, een persreis organiseren of informatie of cijfers opvragen, 
neem dan contact op met: 

 

 
 

Meer informatie 
Perscontact: 
Emily Deighton  
E-mail: emily.deighton@leboat.com | Telefoon: +33 (0)7 52 62 20 24 | Facebook : https://www.facebook.com/LeBoat.NL  
 

 
Website https://www.leboat.be/nl  
Boek online of bel 0032 22 300 208 
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