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LE BOAT NEEMT WEST HIGHLAND SAILING OVER 

Le Boat is verheugd u aan te kondigen dat het op 1 november het bedrijf « West Highland Sailing » 
aangekocht heeft. West Highland Sailing, al sinds 17 jaar franchise partner van Le Boat, exploiteert de 
Schotse basis van Le Boat in Laggan. Het bedrijf biedt vaarvakanties zonder vaarbewijs aan op het 
Caledonisch Kanaal.  

De huidige eigenaren van West Highland Sailing, Ray en Mary Norris gaan met pensioen zodra het bedrijf in 
handen valt van Le Boat dat deel uitmaakt van de groep Travelopia. 

Het stel heeft het bedrijf opgericht in 1982. West Highland Sailing heeft een constante groei doorgemaakt. 
Op dit moment heeft het bedrijf 13 boten, 10 zijn er gekocht door Le Boat. 

Cheryl Brown, General Manager van Le Boat, verklaart dat de aankoop van West Highland Sailing uitstekend 
nieuws is en dat het team van Laggan van harte welkom is binnen de Le Boat familie". 

 "Le Boat kent een constante groei van het bezoekersaantal van 5 % op de bestemming Schotland. Het 
team van West Highland Sailing in Laggan is expert in deze vaarregio en biedt sinds vele jaren de beste 
ervaring op het Caledonisch Kanaal. Wij zullen ons team verder ondersteunen om de hoge 
tevredenheidspercentages hoog te houden." 

Het Caledonisch Kanaal blijft deel uitmaken van de wereldwijde portefeuille van Le Boat met daarin 8 
Europese landen en Canada. De meeste bekende en mooiste waterweg van Schotland zal onvergetelijke 
vakanties blijven bezorgen.  

Voor meer informatie over Le Boat, bezoek www.leboat.nl of www.leboat.be/nl, bel met +31 (0)10 213 26 
91. 

Over Le Boat 

Met bijna 50 jaar ervaring en een vloot van 900 boten is Le Boat de grootste exploitant van vaarvakanties 
op de Europese waterwegen en in Canada. De boot investeert constant in de ontwikkeling van de boten om 
een optimale vakantie ervaring te leveren. De boten worden onderhouden volgens de meeste strikte 
normen. Naast Frankrijk heeft Le Boat basis in Schotland, Ierland, Engeland, Nederland, Duitsland, Italië en 
Canada. De klanten slapen aan boord van een comfortabele Premium boot voorzien van alle gemakken en 
zo op hotelovernachtingen besparen. Alle boten beschikken over een compleet ingerichte keuken, een 
comfortabel interieur met badkamers, douches en verwarming. Afhankelijk van het model is er 
airconditioning. Er is geen vaarbewijs of ervaring vereist. 

Meer weten 

Facebook: https://www.facebook.com/LeBoat.NL 

YouTube: https://www.youtube.com/user/LeBoatvacations 

Instagram: https://www.instagram.com/leboatvacations/ 

 

Prescontact 

Diana van Wijk 
E-mail : diana.vanwijk@leboat.com  
Telefoon: +31 (0)10 213 26 91 
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