We hebben te vaak reizen geassocieerd met verre bestemmingen. Te vaak zijn we vergeten, of
hebben we niet gedacht, dat we de ervaring van het reizen konden beleven en ook heel mooie
dingen konden ontdekken op slechts twee stappen van huis of van onze buren!
Wij zijn ervan overtuigd dat u sinds de pandemie hebt besloten om anders te gaan reizen. Één ding
is zeker, dit jaar zijn riviercruises erg populair. Dus, reizen per boot zonder vaarbewijs, is het een
nieuwe trend?
Lokaal reizen betekent reizen zonder ver te gaan, het ontdekken van sites en plaatsen die dicht bij
uw woonplaats liggen. Nieuwsgierig en geïnteresseerd zijn in uw eigen cultuur en die van
buurlanden. Het betekent dat u u kunt verbazen over wat u hebt. Het geluk om niet langer afgemat
te worden.
Reizen op een meer ecologische manier, het kiezen van een nabijgelegen bestemming die geen
lange reis vereist.
U hoeft niet op een vliegtuig te stappen, en de halve wereld af te reizen, om toerist te zijn.
Dus, in 2021 neemt Le Boat u mee naar onze Franse vrienden.

Kom en ontdek een aangename omgeving die anders is dan uw huis.
Wat als we u meenamen naar de Elzas om goede wijnen te proeven, om bloemrijke dorpen te
ontdekken, naar Aquitaine om te genieten van een cultureel en gastronomisch erfgoed dat zo
grandioos is, of naar de Lot-vallei om u te verliezen in het midden van de natuur?

Elzas... Uw ervaring begint hier...
De Elzas is klein in omvang,
maar groot in
verscheidenheid, een
onuitputtelijke bron van
verrassingen en afwisseling,
die een werkelijk
uitzonderlijk moment
belooft!
Met vrienden of familie vaart
u zonder vaarbewijs in deze streek die bekend staat om zijn witte wijnen en zijn gastronomie.
Tijdens uw cruise mag u de volgende niet missen:
•

Elzassisch gastronomie: Zelfs aan boord kunt u genieten van de vele traditionele gerechten
(zuurkool, flammenkueche, enz...) onder begeleiding van een glas Riesling, Pinot noir of
Gewurtzraminer.

•

Saverne, zijn prachtige oude traditionele vakwerkhuizen en zijn beroemde rozentuin met
meer dan 550 soorten.

•

Op het Marne-Rijnkanaal neemt u een van de meest indrukwekkende rivierstructuren van
Europa: het hellend vlak van Arzviller.

•

Voor de visliefhebbers: stop bij het meer van Gondrexange. Het is het onmisbare trefpunt
geworden voor vissers...

•

En tot slot: als u met uw familie gaat, hoeft u alleen maar de grens over te steken om uw
kinderen te laten dromen... Europa-Park ligt op slechts 1,5 uur bij onze basis in Hessen
vandaan.

Laat u inspireren door Aquitaine
De zee, de bergen, het
platteland, een grote rivier, een
prachtige hoofdstad... Het is
onmogelijk
om
Aquitaine
samen te vatten! Hele landen
hebben niet de diversiteit van
deze regio die in staat is om te
spreken met liefhebbers van
oude stenen, met sporters van
alle soorten, met verstokte wandelaars, met de fijnste fijnproevers of met trendy stedelingen.

•

Oenotourisme en gastronomie: Aardbeien, meloenen en pruimen waarvan Agen pruimen
en foie gras worden gemaakt... Ja, het komt hier vandaan. Welkom bij 's werelds grootste
fijne wijngaard...

•

Kom naar Angoulême! Wij vullen samen de vakjes van uw vakantiealbum in. We gaan van
beschilderde muren naar musea, van cafés naar bistrotafels en rusten in de schaduw van
Romaanse kerken.

•

Walibi of Aqualand? Om uw familievakantie op een hoog niveau af te sluiten, plan dan een
100% leuke dag.

•

Geschiedenis en erfgoed: Bezoek tijdens een historisch verblijf in Aquitaine het kasteel van
Hamel uit de 12e eeuw in Castets-en-Dorthe en het kasteel van Henri IV in Nérac! Agen
biedt verschillende prachtige musea. De regio wordt bevolkt door historische kerken zoals
de Abdij van Saint-Pierre in Moissac.

Welkom in de Lot
In de Lot zijn we gewend om
vakanties aan te bieden die
plezier, reünie en ontdekking
weten te combineren. Een
ruimte waar mens en natuur
zich sinds het begin der tijden
hebben kunnen harmoniseren,
een prachtige speeltuin,
ontdekking en vernieuwing.
Het warme welkom van de bewoners van de Lot is niet alleen een belofte.
•

Uitzonderlijke plaatsen: De kloof van Padirac bij Rocamadour, de Pont Valentré in
Cahors en de grot van Pech Merle in Cabrerets zullen hun geheimen aan u onthullen.

•

De Grands Sites d'Occitanie: Rocamadour, Figeac, Cahors, Saint-Cirq Lapopie en de
Dordogne-vallei verzekeren zijn plaats in de zeer exclusieve cirkel van de grote sites van
Occitanië!

•

100% smaken en terroir: Van de marktkraam tot het menu van de sterrenrestaurants
kunt u zwarte truffels, Rocamadour-kaas met een glas Cahors-wijn, Quercy-meloen,
saffraan of zelfs boerenlammeren uit Quercy proeven... Alle smaak en kwaliteit van de
lokale producten vindt u op uw bord.

•

Al dan niet geklasseerd, de authentieke dorpen en stadjes zijn de charme en de rijkdom
van de Lot.

Breek uw ritme door te leven op het ritme van het water
Er gaat niets boven een vakantie op het water om te ademen en anders te leven. U hoeft de
Atlantische Oceaan niet over te steken om tijdens uw vakantie op het ritme van het water te leven.
Ontspannen... echt. Door een paar dagen of weken op het water te leven kunt u zich losmaken van
de dagelijkse sleur en volledig ontspannen. Het wachtwoord is vrijheid: de vrijheid om de hele dag
te zonnebaden op het bovendek van de boot, om op avontuur te gaan of om in totale harmonie
met de natuur de batterijen op te laden.
Neem de tijd voor uzelf en uw geliefden
Geschikt voor iedereen, een riviercruise zal zowel kinderen als ouders, grootouders en huisdieren
aanspreken! Of u nu met familie of vrienden gaat, onder onze 40 modellen vindt u de boot die voor
u en uw bemanning is gemaakt. U brengt bijzondere momenten door met uw dierbaren, maar u
zult ook onvergetelijke ontmoetingen hebben langs het water: sluiswachters, fietsers, vissers en
andere zeilers, net als u.
Volledig uitgeruste boten!
Le Boat biedt de grootste vloot van licentievrije boten in
Europa, allemaal zeer comfortabel en goed uitgerust, met
keuken, badkamers, enkele of dubbele hutten.
Bootconfiguraties geschikt voor alle bemanningen van 2 tot
12 personen.
Meer dan 50 jaar ervaring op de binnenwateren
Om te genieten van een onvergetelijke "no hassle"-vakantie, kunnen de schippers rekenen op de
solide expertise van Le Boat, die de klantenservice in het hart van haar verplichtingen plaat

Nieuwe veiligheidsnormen voor een "100% veilig" verblijf
De nieuwe procedures die Le Boat in 2020 met succes heeft getest, garanderen een veilige vakantie.
Wat de gezondheidssituatie ook mag wezen in 2021, sommige zullen permanent blijven bestaan,
omdat ze de klantervaring verbeteren.

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:
Emily Deighton
E-mail: emily.deighton@leboat.com
Tel: +33.(0)7.52.62.20.24

