Zet uw koers uit op vrijheid en beleving in 2020:
word kapitein van uw boot zonder vaarbewijs met
Le Boat
Een nieuw jaar is als een nieuw begin in het leven! We willen weer terug naar de basis, plezier maken,
genieten van het goede leven met familie en vrienden, de dagelijkse routine doorbreken en onze
verlangens de vrije loop laten.
Ziet u 2020 graag als een jaar met 'dolce vita', avontuur en nieuwe ervaringen? Maak een trip op de
prachtige waterwegen van Europa. En wordt voor een paar dagen, een week of langer de kapitein van
uw eigen vakantie boot met Le Boat!
Lees nu wat Le Boat, de leider op het gebied van riviertoerisme in Europa en Canada, in 2020 voor u
in petto heeft.

De grootste keuze droombestemmingen
Een vaaruitje op het Canal du Midi, een gastronomisch uitstapje in Italië langs de Adriatische kust, een
onderdompeling in de natuur in Canada of Schotland, een culturele excursie in de Franse Elzas of in
het Duitse Berlijn, het plezier van geïmproviseerde bezoekjes in de Franse Camargue of in België...
Le Boat biedt de grootste vloot van boten zonder vaarbewijs in Europa en een ruime keuze aan
bestemmingen voor een verblijf rijk aan sportiviteit, cultuur, erfgoed, gastronomie, natuur en
ontspanning…
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Met Le Boat heeft u de mogelijkheid om meer dan 17 bestemmingen in 9 landen te ontdekken:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Canada en het Rideau Canal
Frankrijk: het Canal du Midi, Bourgogne (Franche-Comté en Loire Nivernais), ElzasLotharingen, Camargue, Lot, Charente, Bretagne, Aquitanië.
Engeland en de Theems
Nederland: Nederland en de regio Fries-Amsterdam en omgeving
België: Vlaanderen
Ierland en de Shannon-Erne
Italië: Venetië en Friuli
Schotland: Loch Ness en het Caledonisch Kanaal
Duitsland: Mecklenburg, Brandenburg en Berlijn

“De medewerkers van Le Boat hebben ons zeer goed ontvangen en uitleg gegeven. De check-in
en check-out verliepen zeer vlot. Voor herhaling vatbaar en dit was reeds onze zevende keer. De
basis van Le Boat in Homps is een grote en verzorgde haven met alles aanwezig. We hebben in
totaal 37 uren gevaren van Homps naar het Etang du Thau en terug.”
R. Poels (vaarvakantie op het Canal du Midi, feedback Feefo)

Meer dan 50 jaar ervaring op het water
Dankzij zijn gedegen expertise en een echte focus op service aan zijn klanten, garandeert Le Boat
vakantiegangers een onvergetelijke vakantie "zonder zorgen".
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Het concept is uiterst eenvoudig, het is voldoende om:
1. een bestemming te kiezen,
2. een boot te kiezen (ruime keuze voor elk type bemanning en voor elk budget)
3. en optionele extra's toe te voegen voor nog meer vakantieplezier: barbecue, fietshuur,
visgerei, schoonmaakpakket, welkomstpakket, welkomstmand met lokale specialiteiten,
lantaarn, Wi-Fi, stand-up paddle board, reductie van het eigen risico...

“Genoten op de Lot. Op de lokatie in Douelle werden we bij aankomst en ook bij de terugkeer
heel vriendelijk ontvangen. We hebben een hele duidelijke uitleg gekregen over de boot en alles
wat we vooraf hadden geboekt was aanwezig. Boot was ook netjes schoon en alles verkeerde in
prima staat.”
Johan L. (vaarvakanties in de regio Lot, Frankrijk, feedback Feefo)

Kapitein worden: een droom die voor iedereen toegankelijk is...
Een boot besturen is zo eenvoudig als het besturen van een auto... Er is geen vaarbewijs of ervaring
nodig om u te laten meeslepen door de waanzinnige charme van de vrijheid op het water.
Het roer overnemen is kinderspel. De Le Boat teams leiden u rond over uw boot en u staat zelf aan
het roer voor een proefvaart waarna u zonder zorgen kunt vertrekken.
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Het sleutelwoord voor vakanties op de rivieren en kanalen is ontspanning: het besturen van een boot
is een rustige bezigheid en erg leuk als het gaat om het passeren van de sluizen!
Iedereen kan genieten van deze buitengewone ervaring door elke ochtend in een nieuwe omgeving
wakker te worden. Vooraf geplande etappes of haltes, afhankelijk van de stemming van het moment,
luieren of activiteiten, de route... de kapitein beslist!
Eindelijk is het mogelijk om een vakantie helemaal zelf in te delen… Ook de duur van de vakanties is
flexibel: van 3 nachten tot 2 weken of meer. Aan boord stappen en genieten van het leven, is nog nooit
zo gemakkelijk geweest.

Wat is er nieuw in 2020?
1. Onze Horizon vloot breidt uit
Alle Le Boat boten hebben comfortabele hutten, warm water en een eigen badkamer. De keukens zijn
volledig uitgerust en bieden alles wat u nodig heeft om te genieten van de cruise is aan boord.
Afhankelijk van het gewenste comfortniveau zijn er verschillende serie boten waaruit u kunt kiezen:
Standard, Comfort, Comfort plus en Premium.
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De Horizon 5 is het grootste en nieuwste model in de nieuwe Horizon serie boten. De boot is ruim en
heeft 5 hutten en 5 badkamers, plus een slaapbank in de salon, evenals een solarium en een groot
bovendek. In 2020 wordt de Horizon 5 aan de vloot van Ierland en Canada toegevoegd.
2. Modernisering van de Comfort Plus boten Royal Mystique & Mystique
Deze moderne boten uit de Comfort Plus serie, van een hoogwaardige kwaliteit zijn opnieuw
ontworpen om een ultra comfortabele navigatie ervaring te bieden. De Royal Mystique en Mystique
boten zijn elegant, ruim en goed uitgerust (airconditioning, kussens voor op het dek, elektrische
toiletten, en een vaste barbecue/plancha op het bovendek).

3. Nieuwe exclusieve voordelen dankzij lokale partners
Langs het Canal du Midi, in de Camargue, Charente, Aquitaine en Bourgondië, heeft Le Boat
exclusieve voorkeurstarieven onderhandeld met een groot aantal lokale partners.

Van culturele bezoeken tot paardrijden, restaurants en charmante residenties, u kunt nu uzelf
verwennen en fijne momenten beleven met uw familie, koppel of vriendengroep vóór, tijdens of na
uw cruise.
4. #LeBoatMoments – Word kapitein van de maand bij Le Boat
Bij Le Boat kunt u gekozen worden tot kapitein van de maand door uw vakantie ervaring en een foto
van u als kapitein, te delen. De verhalen van onze kapiteins worden vervolgens gepubliceerd op de
website van Le Boat in de Captains' Club sectie.
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Om lid te worden van de Captains' Club hoeft u zich niet in te schrijven: alle klanten van Le Boat doen
automatisch mee aan dit loyaliteitsprogramma met exclusieve voordelen (kortingen, eerder toegang
tot superdeals, voorrang tot nieuwe bestemmingen en nieuwe boten, etc.).

Over Le Boat
Le Boat in het kort...
●
●
●
●
●
●

Een vloot van 900 boten verspreid over 21 bases in Frankrijk, 13 in Europa en 2 in Canada;
16.000 weken bootverhuur in 2018 waarvan 10.300 weken voor cruises in Frankrijk;
Geen ervaring vereist en geen vaarbewijs nodig;
Nummer 1 in de klantenservice voor, tijdens en na de vaarvakantie;
Distributie en marketing in Frankrijk en in het buitenland via directe verkoop (website en
telefoon) en een netwerk van bijna 400 partners en reisbureaus;
De mogelijkheid om eigenaar te worden van een boot dankzij het Eigendomsprogramma…

De geschiedenis van Le Boat is nauw verbonden met het Canal du Midi. Daar richtte Michael Streat
het bedrijf op, toen nog "Blue Line" genaamd, met een vloot van slechts acht boten in 1969. In de loop
der jaren heeft Le Boat haar vloot ontwikkeld en vele bases in Europa en Canada geopend. In 2019
vierde het bedrijf zijn 50e verjaardag. Tegenwoordig is het de leider op het gebied van riviertoerisme
in Europa en Canada, en heeft het de grootste vloot rivierboten waarbij géén vaarbewijs vereist is,
ter wereld.
Le Boat is naast indrukwekkende cijfers vooral ambassadeur van een ware levenskunst tegen de
stroom van het massatoerisme en een hectisch levensritme in. Als koppel, met familie of vrienden,
wordt iedereen de kapitein van z’n eigen vakantieboot om de smaak van de vrijheid te herontdekken!
Er zijn geen tijdschema’s of verplichtingen meer… Laat u gewoon leiden door uw vakantie ideeën en
wensen van het moment om een op maat gemaakte route te creëren en een onvergetelijke ervaring
te beleven. Het navigeren op de rivieren biedt vele mogelijkheden, elke dag is een nieuw avontuur vol
ontdekkingen, plezier, ontspanning en onvergetelijke momenten.

Meer informatie
Perscontact:
Emily Deighton
E-mail:
Telefoon:
Facebook

emily.deighton@leboat.com
+33 (0) 04 68 94 42 02
https://www.facebook.com/LeBoat.NL
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YouTube
Instagram

https://www.youtube.com/user/LeBoatvacations
https://www.instagram.com/leboatvacations

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

Website https://www.leboat.nl
Boek online of bel +31 10 213 03 52
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