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Persberichten

Vaar (zonder vaarbewijs) 
met een boot van Le Boat 
door de wijngaarden van 
Bourgondië voor een 
vaarvakantie in het teken 
van de ‘Grands Cru’s’!
 Le Boat heeft 18 bases in Frankrijk van de Elzas tot 
Aquitanië en van de Charente tot het Canal du Midi 
en er zijn er maar weinig vaarroutes die geen 
wijngaard doorkruisen. 

Met de jachten van Le Boat  vaart u, zonder 
vaarbewijs bijvoorbeeld dwars door Bourgondië. Dat 
is de geboortestreek van legendarische ‘Grands 
Cru’s’ zoals Nuits-Saint-Georges, Gevrey-
Chambertin, Chablis, Meursault of zelfs Pouilly 
Fuissé. Inschepen in een boot van Le Boat tijdens 
een weekend of een vakantie is dus een originele 
manier om de beste wijnen te leren kennen. De 
leider in riviertoerisme in Europa biedt 
tegenwoordig twee speciale routes aan die in het 
teken staan van de wijnen. Hiermee ontdekt u 
varenderwijs twee streken in Bourgondië: de 
Franche-Comté en de Loire Nivernais.
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PROEVERIJEN LANGS HET
WATER
Het is algemeen bekend dat wijnen veel beter smaken 
wanneer we die drinken in hun streek van oorsprong. En 
Bourgondië is bij uitstek de te ontdekken streek. We vinden er 
zowel wereldbekende wijnen als minder bekende wijnen die 
het ontdekken waard zijn. 

Wanneer u deze regio (zonder vaarbewijs) gaat verkennen 
zult u merken dat varen veel voordelen heeft. Als reizigers 
kunt u stoppen waar en wanneer u maar wilt en u kunt dus zelf 
een programma op maat samenstellen. Bijvoorbeeld om 
wijnboeren te ontmoeten die graag hun vakgeheimen zullen 
onthullen. 

Tijdens zo’n bezoek kunt u kiezen uit: bezichtigingen van de 
kelders, proeverijen, wandelingen in de wijngaarden, 
workshops en oenologische cursussen, lunches op het 
domein en soms een kijkje in de kunst van het kuipen..



RONDVAART IN DE      
FRANCHE-COMTÉ

De wijnroute wordt aangeduid door bruine borden waarop 
een witte tros staat. De route loopt van Dijon naar Santenay 
via Nuits-Saint-Georges en Beaune. 

Deze route van 60 kilometer voert langs een smalle strook die 
van noord naar zuid loopt, met een maximale terreinhoogte 
van 400 meter. Men kan er de ‘Climats du Vignoble de 
Bourgogne’ bezoeken, dat zijn kleine wijnbouwpercelen 
verspreid over de Côte de Beaune en de Côte de Nuits. Die 
staan symbool voor deze Bourgondische regio en ze zijn zelfs 
erkend als UNESCO-erfgoed.

Op het Bourgondisch kanaal, de Saône, de Doubs of het 
Rhône-Rijnkanaal kunnen liefhebbers van goede wijnen 
legendarische wijngaarden doorkruisen, zoals die van 
Pommard, Meursault, Gevrey-Chambertin of Chambolle-
Musigny. 

Maak bijvoorbeeld een tussenstop in de buurt van Chargny,  
Chalon-sur-Saône, Fontenoy-le-Château of Mâcon en beleef 
uitzonderlijke proeverijen door de wijnen te combineren met 
de kazen uit de regio.



UITSAPJE NAAR DE LOIRE 
NIVERNAIS

Om dit andere facet van Bourgondië te ontdekken, kunt u als 
toekomstige schipper een aantal verschillende waterwegen 
nemen: het Canal de Briare, het Canal latéral à la Loire, de 
Yonne, het Bourgondisch kanaal en het Canal du Nivernais. 

De Loirevallei van de Nivernais wordt gekenmerkt door 
imposante kastelen, kleurrijke tuinen, Romeinse steden en 
middeleeuwse dorpjes, altijd omgeven door  wijngaarden zo ver 
het oog reikt.

Er zijn vele routes mogelijk, afhankelijk van de druivensoorten 
en de wijnen die u zou willen proeven.  Om de beroemde 
Chablis-wijnen te proeven, zou u in de buurt van Auxerre 
kunnen stoppen. Bij een tussenstop in de "Caves de Bailly", 
gebouwd in voormalige kalksteengroeves, kunt u de Crémant 
de Bourgogne proeven. Om wat van de gebaande paden af te 
wijken, kunt u als liefhebber van goede wijnen uw boot 
aanleggen in Tannay, dat bekend staat om zijn witte wijnen. 

U kunt ook kiezen voor een route naar de wijngaarden van 
Pouilly, het juweel van de Nivernais. Die liggen op de 
tegenoverliggende oever van Sancerre, in de Cher. Hier staat 
ook het Maison des Sancerre, een 15e-eeuws monument dat 
helemaal is gewijd aan de kunst van het wijn maken.



Met meer dan 50 jaar expertise 
is Le Boat de absolute leider 
van vaartoerisme in Europa en 
Canada. De geschiedenis 
begon in 1969 toen 
ondernemer Michael Streat 
het bedrijf Blue Line oprichtte. 
Begonnen met een vloot van 
slechts 8 boten, is het bedrijf 
steeds blijven groeien. 

In 2007 fuseerde Blue Line met twee andere historische merken: 
Connoisseur (oorspronkelijk een botenbouwer op de Norfolk Broads) 
en Emerald Star, de Ierse cruisespecialist. Uit deze fusie werd Le Boat 
geboren. Het bedrijf werd al snel een maatstaf voor vaarcruises zonder 
vaarbewijs in Europa, en later opende Le boat ook een basis in Canada. 

Het bedrijf heeft de grootste vloot van rivierboten zonder vaarbewijs ter 
wereld: met 900 boten in 9 landen, 17 vaargebieden en 34 bases. 

Naast deze indrukwekkende cijfers is Le Boat vooral een ambassadeur 
en pleitbezorger voor een nieuwe lifestyle. Een stijl die zich afzet tegen 
het massatoerisme en het jachtige levenstempo van deze tijd. Of u nu 
als stel gaat, met het gezin of met een groep vrienden, bij Le Boat word 
je kapitein op je eigen boot. Je regelt je eigen vakantie en ontdekt het 
gevoel van vrijheid dat hoort bij het leven op het water! Er zijn hier geen 
schema's, geen verplichtingen, geen kant-en-klaar en voorgekauwde 
dingen meer. Je laat je gewoon leiden door het moment met op maat 
gemaakte reisroutes die een onvergetelijke ervaring beloven. Het varen 
opent een scala aan mogelijkheden met elke dag weer een nieuw 
avontuur.

Ons motto is: VRIJHEID. De vrijheid om de hele dag te zonnebaden 
op het bovendek van de boot, op avontuur te gaan, te ontdekken of 
te genieten van een drankje met een boek in de hand, of om gewoon 
te ontspannen en te genieten van het landschap om u heen.

OVER LE BOAT

Meer informatie

Web : www.leboat.be/nl - www.leboat.nl

   https://www.facebook.com/LeBoat.NL

 @leboatvacations

Als u met ons over redactionele onderwerpen wilt 
discussiëren, een persreis wilt organiseren of informatie 

wenst te ontvangen, neem contact op met:
Emily	Deighton

E--mail :	 emil .deighton@leboat.com

Tél. :	+33	(0)7.52.62.20.24




