
Persberichten

In 2023, ontdekken we opnieuw de kunst 
om te varen met Le Boat, die zijn 10 de 
verjaardag viert!
En als we nu eens de banden opnieuw aanhalen met ons welzijn, 
levensvreugde en ontspanning? De nachtmerrie van de pandemie is 
ten einde en we dromen terug van reizen, avontuur en nieuwigheden 
ontdekken.
Een hunker naar vrijheid die zicht vertaalt in cijfers: alle studies tonen 
aan dat in 2023 de Belg en de Nederlander massaal op vakantie willen 
vertrekken. Maar niet om het even hoe!
Het fenomeen « staycation » wint meer en meer veld. In plaats van 
naar de andere kant van de wereld te vliegen herontdekken we onze 
eigen regio’s. 56% van de Belgische en Nederlandse reizigers 
verkiezen “authentieke ervaringen van de cultuur op hun 
bestemming” (bron : Booking).
Vandaar het succès van de kanaalcruises « made by Le Boat!” 
Dankzij de specialist van de verhuur van boten zonder 
vaarbewijs beleeft u uw uitstap in “slow toerisme” modus op het 
water.
Kapitein worden van een boot zonder vaarbewijs kan voor iedereen. 
Om 4 op de 5 Belgen en Nederlanders die willen reizen in 2023 een 
duwtje in de rug te geven biedt Le Boat uitzonderlijke kortingen 
aan: maandaanbiedingen, familiekortingen, enz.

https://www.leboat.fr/nouvelle-saison-navigation


2023, DIT JAAR GAAN WE MET LE 
BOAT VOLUIT VOOR HET SLOW 
TOERISME
Altijd meer plezier, altijd meer ontspanning, altijd meer comfort: voor 
2023 zorgt Le Boat ervoor dat iedere kanaalcruise een uitzonderlijke 
ervaring wordt. 
Meer dan ooit zal u kunnen proeven van de wonderen van de natuur, 
de vrijheid en zorgeloosheid.  
Op het programma: momenten om te genieten met familie en 
vrienden, droomlandschappen en een maximum aan positieve 
ervaringen. 
Kortom alle ingrediënten voor een zorgeloze vakantie ! Zoom op de nieuwigheden die alle vaarliefhebbers zullen doen 

glimlachen: 

1) Elf nieuwe boten zullen de Horizon vloot
vervoegen
Dit betekent dat er nog meer beschikbaarheid zal zijn op het Rideau 
kanaal in Canada, de Canal du Midi, in Bourgogne Elzas en Bretagne. 

2) Nieuwe gedetailleerde vaarroutes zullen
binnenkort beschikbaar zijn:
iedereen zal zo zijn vaarvakantie kunnen plannen om alle geheimen en 
leuke adressen van een vaargebied te ontdekken. 

3) De « Extra Packs » zijn terug!
Deze twee bundels laten toe om op een snelle en makkelijke manier 
de meest populaire extra’s toe te voegen aan uw boeking.  Nog beter: 
om te weerstaan aan de verhoging van de brandstofprijs verbindt Le 
Boat zich ertoe om een vaste brandstofprijs te garanderen. 

https://www.leboat.fr/bateaux/flotte-horizon
https://www.leboat.fr/bateaux/flotte-horizon
https://www.leboat.fr/croisiere-fluviale/canada/canal-rideau
https://www.leboat.fr/croisiere-fluviale/france/canal-du-midi?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-seasonlaunch-oct22&utm_campaign=pressrelease-seasonlaunch-oct22
https://www.leboat.fr/croisiere-fluviale/france/bourgogne/franche-comte?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-seasonlaunch-oct22&utm_campaign=pressrelease-seasonlaunch-oct22
https://www.leboat.fr/croisiere-fluviale/france/alsace
https://www.leboat.fr/croisiere-fluviale/france/bretagne?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-seasonlaunch-oct22&utm_campaign=pressrelease-seasonlaunch-oct22
https://www.leboat.fr/preparer-son-voyage/piloter-un-bateau
https://www.leboat.fr/croisiere-fluviale
https://www.leboat.fr/preparer-son-voyage/extras
https://www.youtube.com/watch?v=CrhKB8mgDKQ&t=48s


LE BOAT GEEFT U DE 
SLEUTEL OM « SLOW-
TOERISME » TE LEREN 

KENNEN.
Om te kunnen genieten van het leven “FeelGood” nodigt Le 
Boet alle recreatievaarders uit om op hun ritme de mooiste 

kanaalregio’s te ontdekken. 

Le Canal du Midi : genieten van de zon het ganse 
jaar door
Hoofden in de richting van de zon en de levensvreugde! Het zuiden is een 
warme en hartelijke regio waar het goed varen is. Le Canal du Midi is zelf 
een toeristische attractie en ook geklasseerd als UNESCO 
Werelderfgoed.

Onze favorieten onder alle activiteiten die u kan doen tijdens uw vakantie. 

Bezoek aan de middeleeuwse stad Carcassonne

Deze heeft zeer goed de tand des tijds doorstaan. Het grootste 
deel van de 52 torens en 3 km omwalling kan vrij en gratis bezocht 
worden. Dit kan zowel overdag als s ’nachts om deze 
architecturale parel te ontdekken onder een andere belichting. Ze 
is heel makkelijk te voet te bereiken vanaf het kanaal. 

Doe een culinaire kanaaltrip

Profiteer van een tussenstop om de smaakpapillen wakker te 
maken! Iedere stad of dorp biedt u de mogelijkheid aan om lokale 
specialiteiten te proeven: cassoulet in Castelnaudary, verse 
vijgen in Portiragnes, Bouillabaisse in Sète …

Kennismaking met de wijnen van de regio Occitanie

Aop van Fronton, duizendjaar oude wijngaard van Gaillac… 
Ontdek de kleine lokale producenten. Deze gepassioneerde 
producenten zullen u laten proeven van de beste wijnen van deze 
regio.

Geniet van een dagje Toulouse

De Roze Stad met tal van historische gebouwen (waaronder de 
basiliek Saint Sernain). Ook kan u genieten van de vele 
restaurants, boetieks, galerijen en het bruisende nachtleven.

Zwemmen in Narbonne

In de buurt van deze Gallo-Romeinse parel vindt u zeer mooie 
stranden.  Na het zwemmen kan u een bezoek brengen aan de abdij 
van Fontfroide of genieten van een terrasje in de haven van Le 
Somail.

https://www.youtube.com/watch?v=vbPsGMmc9o4&t=89s


Bretagne : Duik onder in de legende van 
koning Arthur

De Bretoense waterwegen zijn minder gekend maar daarom zeker 
niet minder aangenaam. Ze laten toe om deze regio op een andere 
manier te ontdekken door zich onder te dompelen in het hart van 
haar Keltische cultuur. 

Een wandeling in het bos van Brocéliande

U kan wandelen in de voetstappen van Merlijn en 
Lancelot… in het hart van de fantasiewereld van 
Arthur.

Wandelen in de historische stad van Nantes 

Met een Segway, te voet of met de fiets heeft u de tijd 
om te wandelen in deze aangename stad. U ontdekt 
echte architecturale en historische pareltjes zoals de 
Pommeraye, het kasteel van de hertogen van 
Bretagne of de Saint-Paul of Saint-Pierre kathedraal.

Proeven van de specialiteiten « made in Breizh »

Het plezier om te genieten van zeevruchten maar ook 
van heerlijke pannenkoeken bij een lekker lokale cider. 

Neem een natuurbad

Bretagne is ook synoniem van kliffen, golven en een 
verkwikkende wind! In dit stukje natuur zijn de dieren 
koning : tijdens een wandeling kan u herten, 
everzwijnen, reigers, valken, jan van genten 
tegenkomen…

Bezoek het kasteel van Josselin

Haar impressionante gevel gemaakt uit graniet kijkt 
uit over het kanaal de Nantes naar Brest. Het is één 
van de mooiste kastelen van Bretagne met haar 3 
middeleeuwse torens en haar gerestaureerd 
interieur in de 19 de eeuw

Niet te missen tijdens uw vakantie:

https://www.leboat.fr/croisiere-fluviale/france/bretagne


Bourgondië- Franche Comté : een authentieke « 
natuur » uitstap 

Prachtige bossen, typische « so frenchy » steden met hun 
typische vakwerkhuizen, pittoreske dorpjes…Bourgondië biedt u 
vele facetten zowel verrassend als rustgeven. 

Val voor de charme van Dijon

Het centrum van de hoofdstad van de oude 
hertogdom van Bourgondië is UNESCO 
werelderfgoed.  Niet te missen zijn:  het plein van de 
hertogen van Bourgondië, de Saint-Bénigne 
kathedraal of nog de Bron van Mozes.

Doe aan wijn toerisme

Deze regio is een klein paradijs voor de liefhebber van 
goede wijnen. Aarzel niet om halt te houden bij Het 
Huis van de Wijnen van Chalon-sur-Saöne om te 
proeven van een Chablis, een Pinot Noir of een 
Chardonnay…. In één woord: verrukkelijk!!

De natuur observeren 

Op de oevers van de Saône en de kanalen van 
Bourgondië zal u kunnen genieten van het ontdekken 
van meer dan 40 soorten zoogdieren, 30 vissoorten 
en 160 vogelsoorten.

Vissen

De waterwegen van de regio zitten vol karpers, 
snoeken, snoekbaarzen en brasem. In de buurt van 
Beaune is er ook een reuze katvis en de beroemde 
meerval

Genieten van gezellig tafelen

Bourgondië is ook echt een regio gekend voor haar 
gastronomie. Heel geliefd zijn eieren in wijnsaus, flan 
met bourgondische wijnslakken of het wereldbekende 
gebakje van Macon.

In deze regio kan u: 



HET LE BOAT 
EIGENDOMSPROGRAMMA VIERT 
HAAR 10 DE VERJAARDAG!
Onklopbaar sinds haar creatie biedt het Le Boat 
Eigendomsprogramma aan de vaarliefhebbers het genot van het varen 
aan zonder de daar bijhorende beslommeringen verbonden met het 
eigenaarschap. Een concept dat 151 eigenaars van 10 nationaliteiten al 
heeft kunnen bekoren sinds de eerste verkochte boot in 2013! 

In 2023 zullen zelfs 6 boten te koop aangeboden worden op onze basis 
in Smith Falls in Canada samen met de 19 boten te koop in Frankrijk, 
Verenigd Koninkrijk en Ierland. 

Het succes van het programma zal niet zo snel stoppen. Verschillende 
boten zijn al gereserveerd voor het volgende jaar en een groot aantal 
eigenaars kiezen ervoor om hun contract te verlengen of een boot in 
beheer-eigendom aan te kopen wat bijdraagt tot het succes van het 
programma.

Evenementen en cruises zullen in samenwerking met de club 
van eigenaars worden georganiseer om deze verjaardag te 
vieren onder andere tijdens het Salon van de kanaalvaart 2023!

Ter herinnering, dit is het Eigendomsprogramma van Le Boat :

∙ 8 weken varen per jaar 

∙ een gegarandeerde inkomst van 6% (maandelijks 
betaald)

∙ toegang tot alle bestemmingen van Le Boat

∙ mogelijkheid tot aankoop van de boot op het einde van 
het programma voor een gegarandeerde prijs van 50% 
van de bootwaarde

∙ sans frais verzekering, aanmeerkosten en onderhoud 
zonder extra kosten

https://www.leboat.fr/vente-de-bateaux?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-seasonlaunch-oct22&utm_campaign=pressrelease-seasonlaunch-oct22
https://www.leboat.fr/vente-de-bateaux?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-seasonlaunch-oct22&utm_campaign=pressrelease-seasonlaunch-oct22
https://www.youtube.com/watch?v=zTvVXaa1dOg&t=72s


OVER LE BOAT

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.

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.

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

Meer informatie

🌐 https://www.leboat.nl/over-ons/persruimte
https://www.leboat.be/nl/over-ons/persruimte
@leboatvacations
www.facebook.com/LeBoat.NL 

 




