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Le Boat is terug op de waterwegen 

 

Ontsnap langs het water: ontdek Frankrijk op een andere manier door naar droombestemmingen 

te varen met Le Boat 

 

Wat als avontuur, dromen en ontdekken ook 
eens op een steenworp afstand van huis zouden 
zijn? Je hoeft niet naar de andere kant van de 
wereld te gaan om je te verbazen, te laten 
verrassen en onvergetelijke momenten te 
beleven. 
 
De pandemie heeft in ieder geval één verdienste 
gehad: ze heeft ons allemaal het verlangen 
gegeven om anders te reizen, om deze 
"onbekende landen" die dichtbij zijn te 
verkennen, om unieke ervaringen op te doen in 

het gezelschap van mensen die we liefhebben. 
 
Le Boat, de leider van het riviertoerisme in Frankrijk, maakt een komt terug op de waterwegen en 
verheugt zich erop alle waterwegen weer tot leven te zien komen!  
 
2021 wordt een synoniem voor binnenlandse vakanties en riviercruises, vreselijk bij de tijd. Want 
varen op het water en kapitein worden van je eigen boot betekent de smaak voor vrijheid en 
lokaliteit herontdekken, de diversiteit van onze landschappen bewonderen, spontaan durven zijn 
en je nieuwsgierigheid opwekken. Riviertoerisme is de ideale vakantieoptie voor gezinnen, senioren 
en vriendengroepen. 
 
En altijd met respectvolle benadering  van  de planeet: na de grote verplaatsingen en de vervuiling 
van de vliegtuigen die de halve aarde doorkruisen, is de verandering van omgeving voortaan dicht 
bij huis. 
 

Het pluspunt: geen brevet of ervaring nodig om aan het roer te staan! 
 
Focus op België en Nederland, die sterren in de ogen zetten, en op het riviertoerisme. 

Sprookjesachtige sfeer in België 

België is een klein land te midden van interessante contrasten, met levendige steden als Brussel en 
magische plaatsen als Brugge. Het is verdeeld in drie gewesten: Vlaanderen, Wallonië en Brussel.  
Le Boat's basis ligt in Vlaanderen: de regio die al het mooie en culturele van België verenigt, met 
emblematische steden als Antwerpen, Brugge, Gent, Leuven en Mechelen. 
 
Brugge lijkt wel iets uit een sprookje. De reien en het historische centrum, dat door de UNESCO is 
uitgeroepen tot werelderfgoed, hebben daar veel mee te maken. Hier voel je de magie en 
romantiek van de stad en heb je het gevoel dat je terug in de tijd reist. 

https://www.leboat.nl/?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-opening-may21&utm_campaign=pressrelease-Opening-may21
https://www.leboat.nl/vaarvakanties/belgie/vlaanderen?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-opening-may21&utm_campaign=pressrelease-Opening-may21
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Niet te missen in Brugge: 
 

- Plaza Mayor 
- het provinciaal paleis 
- het Atalaya monument 
- de Basiliek van het Heilig Bloed, 
- de kathedraal van San Salvador 
- de Notre-Dame kerk. 
- het frietmuseum 

 
> Ontdek België 
 

 

Bloemrijke sfeer in Nederland  

Holland, dat prachtige land vol fietsen en tulpen! Ja, oké, dat is wat we allemaal in gedachten 
hebben. Maar er is meer, zo veel meer! 
 
Als u Holland  bezoekt, zult u niet alleen prachtige bloemenvelden met windmolens en miljoenen 
fietsen zien; u zult ook hun heerlijke kaas eten, u zult een boottocht over de Amsterdamse grachten 
maken, u zult het Van Gogh museum bezoeken, u zult waarschijnlijk een paar mooie klompen 
kopen, u zult het blauwe Delfts aardewerk bewonderen, u zult door de rosse buurt lopen, u zult het 
huis van Anne Frank bezoeken, u zult een koffieshop binnen willen gaan, u zult het niet kunnen 
weerstaan om hun heerlijke stroopwafels te eten? Ja, Holland lijkt misschien klein, maar u raakt er 
niet op uitgekeken! 
 
Niet te missen: 
 

- - Windmolens in de Zaanse Schans 
- - Bezoek het Van Gogh Museum in 

Amsterdam 
- - Keukenhof en de tulpenvelden. 
- - Watersporten in Sneek en Groeien 
- - Kaasmarkt in Alkmaar 
- - Bezoek Utrecht 

 
> Ontdek Nederland 
> Er is geen land zoals Nederland (video) 
 
 

 

 

https://www.leboat.nl/vaarvakanties/belgie/vlaanderen?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-opening-may21&utm_campaign=pressrelease-Opening-may21
https://www.leboat.nl/vaarvakanties/nederland/holland?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-opening-may21&utm_campaign=pressrelease-Opening-may21
https://www.leboat.nl/vaarvakanties/nederland/holland?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-opening-may21&utm_campaign=pressrelease-Opening-may21
https://youtu.be/hz1GBBWd1Ak
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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... 
 
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.  

 

https://www.leboat.nl/boten?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-opening-may21&utm_campaign=pressrelease-Opening-may21
https://www.leboat.nl/boten/horizon?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-opening-may21&utm_campaign=pressrelease-Opening-may21
https://www.leboat.nl/boten/horizon-1?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-opening-may21&utm_campaign=pressrelease-Opening-may21
https://www.leboat.nl/boten/horizon-2?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-opening-may21&utm_campaign=pressrelease-Opening-may21
https://www.leboat.nl/boten/horizon-3?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-opening-may21&utm_campaign=pressrelease-Opening-may21
https://www.leboat.nl/boten/horizon-4?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-opening-may21&utm_campaign=pressrelease-Opening-may21
https://www.leboat.nl/boten/horizon-4?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-opening-may21&utm_campaign=pressrelease-Opening-may21
https://www.leboat.nl/boten/horizon-5?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-opening-may21&utm_campaign=pressrelease-Opening-may21
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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 
 

 
 
 

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) 04 68 94 42 02 | Facebook : https://www.facebook.com/LeBoat.NL  
 

 
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 5 
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