
Persberichten

Nieuw magazine, nieuw 
seizoen. Dit jaar gaan we met Le 
Boat voluit voor het slow 
toerisme

Reizen, wegdromen, er even tussenuit... wie volop wil 
genieten van een nieuw en intens vakantieseizoen op een 
droombestemming, hoeft geen urenlang in een vliegtuig te 
zitten of te leiden onder een kanjer van een jetlag.

Ongewone en wonderlijke plekken vind je ook vlakbij. Want 
Globetrotten is bovenal een mentaliteit: je openstellen voor 
nieuwe ervaringen, anders kijken naar de wereld rondom 
ons en genieten van ieder onvergetelijk moment.

Vlak bij huis zijn er ontelbaar veel mooie plekjes te 
ontdekken, ongekende streken vol verrassingen die enkel 
op jou en je reisgenoten wachten.

Lokaal reizen, dat is ook reizen volgens je eigen waarden. De 
tijd nemen om de rijkdom van ons eigen erfgoed te 
verkennen, de vele aspecten van onze eigen cultuur 
bewonderen en zorg dragen voor onze planeet door dichtbij 
te blijven.



2022 wordt het jaar waarin 
het weer mag.

ONLINE IS GROENER
We zijn gedurig op zoek naar nieuwe oplossingen om onze 
impact op het milieu te verminderen en de planeet te helpen. Eén 
verandering die we hebben doorgevoerd bent u nu aan het 
bekijken... ons magazine ‘Een nieuw perspectief’, dat onze 
traditionele brochure vervangt. Het bevat niet alleen 43% minder 
pagina’s, we hebben het ook in een veel kleinere oplage gedrukt. 
We verspreiden nog maar 30% van het aantal exemplaren dat we 
in 2019 van de traditionele brochure verstuurden. Bovendien 
gebruiken we FSC-gecertifieerd papier: papier dat afkomstig is 
van bossen die op een verantwoorde manier worden beheerd 
waarbij het maatschappelijke nut en de zorg om het milieu 
centraal staan. 

We hopen dat de inhoud u ook kan bekoren en dat die naar meer 
smaakt. Want dat is het doel van onze website: u een schat aan 
informatie verschaffen en een antwoord geven op al uw vragen.

Voor wie nog op zoek is naar wat inspiratie heeft Le Boat, de 
specialist in het verhuur van boten zonder vaarvergunning, drie 
bijzondere bestemmingen in zijn aanbod die ieders ogen zullen 
laten schitteren. 

In 2022 is vakantie meer dan ooit synoniem van onderduiken in de 
natuur, van vrijheid, spontaniteit en genieten met de mensen van wie je 
houdt. Het is dan ook geen wonder dat vaarvakanties ontzettend 
populair zijn: tijdens de vaart ben je kapitein van je eigen boot en geniet 
je op het water helemaal op je eigen tempo van de rust.

Neem het roer in handen. Een vaarvergunning of ervaring heb je niet 
nodig. Het enige wat je moet doen is genieten van al die unieke, 
magische momenten langs betoverende landschappen, verrassende 
streken, mooie ontmoetingen en positieve emoties.
Gezinnen, verliefde koppeltjes, vriendengroepen... iedereen kan 
onvergetelijke momenten beleven, naar eigen smaak en zonder enige 
verplichting.

En wat meer is: je hoeft er geen lange afstanden voor af te leggen of 
een vervuilend vliegtuig te nemen. Dat is dus 360° pure ontspanning 
zonder de halve aardbol te hoeven doorkruisen. Voortaan doorkruisen 
we de mooiste streken van Frankrijk op eigen ritme, in een sfeer van 
#FeelGood die ook nog eens lief is voor het milieu.

Vaarvakanties: 
slow en trendy op reis

https://www.leboat.nl/brochure?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-staycation-newbrochure-jan22&utm_campaign=pressrelease-staycation-newbrochure-jan22
https://indd.adobe.com/view/b4314ae1-96ad-4c01-b278-0646abc784c6


• Stranden en fun aan zee
• Historische monumenten en oorlogsmonumenten
• Belgisch bier en chocolade

Nederland: Vaar over de Hollandse wateren in Friesland 
en omgeving Amsterdam
Het uitzicht vanaf een boot brengt de contrasten van het land goed in 
beeld: traag ronddraaiende windmolens, een aquaduct over een drukke 
autoweg en kleurrijke tulpenvelden.

Alles is zo gezellig Hollands – de kleurrijke tulpenvelden, de kaas, de 
windmolens! Ik hou van de musea, de cultuur en het bruisende 
Amsterdam, en daarna vaar ik door naar de grote meren van Friesland, 
waar de tijd trager gaat en waar het leven zich buiten afspeelt.

Vooral geschikt voor:

• Grote meren en watersporten
• Fietsen
• Grote stad met kunst en cultuur

Focus op drie droombestemmingen 
die je niet mag missen

België: Proef de zoetheid van het overvloedige 
Vlaanderen
Het kustgebied van Belgisch Vlaanderen, bekend om de heerlijke 
chocolade en voortreffelijke keuken, is rijk aan cultuur en natuurlijke 
schoonheid : windmolens, weides en zandstranden. 

De pittoreske Belgische waterwegen voeren je langs een netwerk van 
opmerkelijke dorpen en steden waar de gotische architecturale stijl 
hoogtij viert, de monumenten trots staan te blinken en de geschiedenis 
ontzettend rijk en boeiend is en tot nadenken stemt. Ik vond België ZO 
mooi omdat het zo onverwacht was. Het hoogtepunt was absoluut 
Brugge, een parel van een stad waar je van alles kunt beleven.

Vooral geschikt voor:

https://www.leboat.nl/vaarvakanties/nederland/holland?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-staycation-newbrochure-jan22&utm_campaign=pressrelease-staycation-newbrochure-jan22
https://www.leboat.nl/vaarvakanties/belgie/vlaanderen?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-staycation-newbrochure-jan22&utm_campaign=pressrelease-staycation-newbrochure-jan22


Frankrijk: Geniet van een vaarvakantie in 9 geweldige 
regio's in Frankrijk
Al onze streken in Frankrijk bieden de mogelijkheid om te varen in 
Frankrijk zonder vaarbewijs en te proeven van smaakvol lokaal eten en 
wijn en de mooie landschappen aan de waterkant te bewonderen.

Frankrijk is veruit onze grootste bestemming met maar liefst 9 
verschillende vaarregio’s (waaronder het beroemde Canal du Midi, 
Bretagne en Bourgondië), elk met hun karakteristieke troeven en 
bezienswaardigheden.
Maar er zijn ook dingen die ze delen, namelijk hun ongeëvenaarde 
Franse wijnen en heerlijke keuken, traditionele Franse dorpjes met 
ambachtelijke bakkerijen en patisserieën, en een gemoedelijk 
levenstempo dat u dwingt om het langzamer aan te doen en te 
genieten van de unieke schatten van Frankrijk.

Vooral geschikt voor:

• Wijnproeverij 
• Delicieuze gastronomie
• Kastelen en oude geschiedenis

https://www.youtube.com/watch?v=vbPsGMmc9o4
https://www.leboat.nl/vaarvakanties/frankrijk?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-staycation-newbrochure-jan22&utm_campaign=pressrelease-staycation-newbrochure-jan22


Een 100% positieve ervaring dankzij 
echte garanties
Met ruim 50 jaar vaarervaring ontwikkelde Le Boat een echte 
vakkennis waardoor we onze gasten een vakantie kunnen 
garanderen waarin plezier, vrijheid en veiligheid centraal staan.

De gezondheidssituatie doet er niet veel toe: de strenge 
veiligheidsnormen (schoonmaakprotocols, signalisatie, onthaal...) 
die Le Boat toepast en sinds 2020 heeft verbeterd, staan garant 
voor een 100% veilige vakantie.

Tot 31 maart 2022 genieten onze klanten ook van ons 
reservatiebeleid "Varen met Vertrouwen": wanneer de 
vaarvakantie omwille van COVID-19 moet geannuleerd 
worden, krijgen zij hun reis volledig terugbetaald.

Vakantie op het ritme van de 
golven voor een gevoel van 
opperste ontspanning
Le Boat heeft dé ideale vakantie voor wie eventjes wil ontsnappen aan 
het jachtige leven van alledag: een detoxvakantie om volledig los te 
komen van de dagelijkse sleur, om het ritme te doorbreken, je zorgen 
achter je te laten en met volle teugen te genieten van iedere seconde. 
Op het water leef je anders, ben je helemaal één met jezelf en de 
natuur.

Gun jezelf de opperste luxe van vrijheid. Ontspannen, de hele dag lang 
lekker in het zonnetje liggen, uitstapjes doen, een duik nemen in de 
rivier of een meer, aperitieven op de brug van de boot, een 
deugddoende wandeling doen, op avontuur gaan, nippen van een glas 
wijn bij het lezen van een boek, het landschap bewonderen, aanleggen 
wanneer je daar zin in hebt.

Met een riviervakantie stel je je reisprogramma op maat samen. Of je 
neemt de dag zoals die komt

https://www.leboat.nl/reisinformatie/varen-met-vertrouwen?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-staycation-newbrochure-jan22&utm_campaign=pressrelease-staycation-newbrochure-jan22
https://www.leboat.nl/reisinformatie/ons-covid-veiligheidshandvest?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-staycation-newbrochure-jan22&utm_campaign=pressrelease-staycation-newbrochure-jan22


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 33 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.

OVERLE BOAT

Meer informatie
🌐 www.leboat.be/nl - www.leboat.nl
 @leboatvacations
 www.facebook.com/LeBoat.NL



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

informatie wenst te ontvangen, neem contact op met:

👤 Emily Deighton

✉ emily.deighton@leboat.com

📞   +33(0)7 52 62 20 24

https://www.leboat.fr/?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-staycation-newbrochure-jan22&utm_campaign=pressrelease-staycation-newbrochure-jan22
mailto:emily.deighton@leboat.com



