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Paasvakantie in het teken van ontdekking en 
ontspanning met Le Boat 

 

De Paasvakantie, wanneer de temperaturen warmer zijn en de natuur ontwaakt, is het perfecte 
moment om te genieten en te ontspannen in de zon. Waarom zou u dit jaar voor de verandering niet 
eens het water opgaan? 

Le Boat, de specialist in het verhuren van boten zonder vaarbewijs, presenteert een selectie van vier 
Franse bestemmingen, voor vakanties in het teken van ontdekking en ontspanning. 

Iedereen kan kapitein zijn 
 

Bij Le Boat heeft u geen ervaring of vergunning nodig om kapitein van uw boot te zijn. Het bedrijf biedt 
zijn klanten boten te huur aan voor een weekend, een week of twee weken. En er is géén vaarbewijs 
nodig. De boten, gemakkelijk te hanteren en te manoeuvreren, zijn echte vakantiehuizen op het 
water, met grote en volledig uitgeruste binnenruimtes. De vloot van Le Boat bestaat uit 44 
verschillende modellen, gegroepeerd in vier series: Premium, Comfort, Comfort Plus en Standard. 
 
Dankzij het concept van Le Boat kunnen ontluikende schippers een vakantie naar eigen beeld 
samenstellen, of het nu gaat om een romantisch uitje of  een vakantie met familie of vrienden. Een 
sportieve vakantie, een cultureel uitstapje, een gastronomische vakantie, een ontspannende 
vakantie: alles is mogelijk. Waar u ook aanmeert, in de regio's waar Le Boat actief is, in Frankrijk en 
elders in Europa, er is altijd wel iets te doen of te ontdekken. 
 

 
 
 

De Fijnproeverscruise in Aquitanië 

Dit verblijf in Aquitanië zal liefhebbers van gastronomie en oude stenen blij verheugen. Zo kunt u het 
Canal lateral à la Garonne, een verlengstuk van het Canal du Midi, ontdekken terwijl u tussenstops 
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maakt. Tussen de proeverijen van foie gras en bekende wijnen kunnen vakantiegangers prachtige 
landschappen en architectonische meesterwerken bewonderen. 
Op het programma: rondvaart van Le Mas d'Agenais via Moissac. 184 kilometer, 36 automatische 
sluizen en 30 vaaruren. 
 

 
 

De hoogtepunten: 

• Proef de smakelijke Armagnac uit Condom, de geboortestad van D'Artagnan, en bezoek het 
standbeeld van de musketier in het centrum van de stad. 

• Trakteer uzelf op foie gras en andere lokale producten op de 'marché au gras' in 
Castelsarrasin, een kleurrijke bloemenstad. 

• Geniet van de beroemde terrine van Nérac, het thuisland van Henri IV. 
• Neem een culturele pauze in Agen en ontdek de prachtige kanaalbrug over de Garonne. 

 

 

 
 

Sportief intermezzo in het sprankelende water van de rivier de Lot 

Deze cruise brengt vakantiegangers naar het gezellige stadje Cahors en de majestueuze rust van de 
kalkstenen kliffen, met als rode draad het prachtige water van de rivier de Lot en de oevers die 
worden onderbroken door pittoreske dorpjes. Op het menu staan vele sportieve activiteiten: vissen 
en kanoën in Douelle, zwemmen in de Lot, wandelen op de rustieke plateaus van de Quercy en het 
dorp St-Cirq-lapopie, dat tot de mooiste dorpen van Frankrijk behoort, en het passeren van sluizen. 
Op het programma: rondvaart van Douelle via Luzech en Crégols, over het Canal latéral à la Garonne. 
128 kilometer, 28 handmatige sluizen en 27 vaaruren. 
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De hoogtepunten: 

• Maak een boottocht onder de arcades van de Valentré brug in Cahors voordat u door de 
tuinen en het historische centrum van de stad wandelt. 

• Bezoek het kasteel van Mercuès. Het ligt op de top van een heuvel, dateert uit de 13e eeuw 
en was zeven eeuwen lang de zomerresidentie van de graaf-bisschoppen van Cahors. 

• Bekijk het prachtige dorp Saint-Cirq-Lapopie, gelegen op een klif, 100 meter boven de rivier. 

 

 

Ontdek de schatten van het Languedoc-erfgoed 

Trek naar het Canal du Midi, dat op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO staat, voor een tocht van 
90 kilometer door het hart van de groene wijngaarden. Hier ontspant men tussen de vele juwelen van 
het Franse erfgoed, waaronder de steden Ventenac, Le Somail, Homps en Trèbes. 
Het programma: een enkele vaarreis van Narbonne naar Trèbes via Carcassonne. 90 kilometer, 44 
automatische sluizen met sluiswachter, en 20 vaaruren. 
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De hoogtepunten: 

• Duik in de middeleeuwse sfeer van Carcassonne en zijn Bastide Saint-Louis. 
• Geniet van de restaurants en de tuinen van Béziers, en ontdek de Orb kanaalbrug en de 

Fonseranes sluizen. 
• Bezoek de Romeinse stad Narbonne, de prachtige rivierhaven en de archeologische 

vindplaatsen en proef het lokale gerecht Cassoulet in Castelnaudary. 
 

 
 

Het buitengewone leven in de Elzas 
 
Deze tocht over het Marne-Rijnkanaal brengt vele verrassingen met zich mee die de liefhebbers van 
techniek in vervoering zullen brengen: een navigatie in volledige duisternis gedurende 2,5 kilometer, 
in de tunnel van het Arzviller-kanaal, en de 45 meter lange bootlift van het Arzviller-hellingsvlak, een 
waar technologisch hoogstandje. 
Het programma: rondvaart vanuit Hessen via Saverne. 60 kilometer, 26 automatische sluizen en 14  
vaaruren. 
 

 
 
De hoogtepunten: 

• Maak een wandeling in de rozentuinen van Saverne, met meer dan 550 soorten. 
• Ga vissen op de eigenzinnige Gondrexange. 
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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; 
● Meer dan 19.000 vakantieweken in 2019; 
● 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.  Le Boat is de nummer 1 aanbieder van vaarvakanties in Europa 
en Canada, en heeft het de grootste vloot rivierboten waarbij géén vaarbewijs vereist is, van de 
wereld. 

Le Boat laat zich niet alleen beschrijven door indrukwekkende cijfers maar het bedrijf is 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! Tijdschema’s en verplichtingen 
vervagen… Laat u gewoon leiden door uw vakantie ideeën en wensen van het moment om een op 
maat gemaakte route te varen 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:   emily.deighton@leboat.com  
Telefoon:  +33 (0) 04 68 94 42 02 
Facebook  https://www.facebook.com/LeBoat.NL  
YouTube   https://www.youtube.com/user/LeBoatvacations  
Instagram  https://www.instagram.com/leboatvacations 
 

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

 
Website: www.leboat.be/nl 
Boek online of bel +32 22 300 208 
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