
 

 
Le Boat lanceert het 2019 vaarseizoen 

 
Met een vloot van 900 boten zonder vaarbewijs en 
meer dan 200 routesuggesties voor rivieren, kanalen, 
meren en lagunes, 22 vertrekplaatsen in Frankrijk, 13 
in Europa en 2 in Canada, kan Le Boat trots zijn op 
zichzelf als marktleider in riviertoerisme in Europa en 
Canada. 
Dit jaar laat Le Boat weer van zich horen omdat het in 
50 jaar bestaat! Een verjaardag die het bedrijf 
gedurende het vaarseizoen van 2019 zal vieren met 

vele aanbiedingen en verschillende evenementen. De boot meldt nu al enkele nieuwtjes... 
stap aan boord! 
 

Le Boat: terugblik op een mooie ontwikkeling 
 
De beginjaren van Le Boat 
 
Het verhaal van Le Boat begint in 1969 met Michael Streat. De ondernemer wilde graag zijn 
enthousiasme voor de pleziervaart delen met de Franse vakantiegangers en richtte Crown 
Blue Line op. Hij begon met slechts 8 boten maar zag zijn bedrijf in de loop van de jaren al snel 
flink groeien. Zijn leidmotief: klanten een onvergetelijke en kwalitatieve vakantie op het water 
laten beleven.  
 
Na verloop van tijd slaagde het bedrijf erin om zich naar de top te werken en uiteindelijk 
marktleider te worden in riviercruises zonder vaarbewijs. 
 
Eén van de meest recente hoogtepunten van Le Boat was een groot en zeer lonend 
evenement voor alle werknemers van het bedrijf: de opening van de eerste vertrekbasis in 
Canada in 2017. 
 
Tegenwoordig heeft Le Boat de grootste vloot van boten zonder vaarbewijs ter wereld, een 
breed scala aan cruises in acht Europese landen (Frankrijk, België, Schotland, Ierland, 
Engeland, Nederland, Duitsland, Italië) plus in het al eerder genoemde Canada. Het bedrijf 
vaart al sinds de jaren zestig op de Franse waterwegen en is trots op zijn geschiedenis. 
Hoewel Le Boat blij is met de doorgemaakte ontwikkeling, is het niet van plan op te houden 
met innoveren. Het bedrijf wil verder en heeft diverse plannen voor de toekomst, vooral het 
aanbieden van nieuwe vaarbestemmingen aan klanten. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.leboat.nl/?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-season-launch-oct18&utm_campaign=pressrelease-season-launch-oct18


 

 
 

Een tweede vertrekbasis in Canada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019 zal vooral worden gekenmerkt door de opening van een tweede thuisbasis in Canada. 
Gelegen in het centrum van het historische dorp Seeley's Bay, biedt deze vertrekbasis 
reizigers de mogelijkheid om de schoonheid van de regio Ontario nog intensiever te beleven. 
Naast een heen- en terugvaart vanaf de eerst geopende basis in Smiths Falls kunnen 
vakantiegangers nu ook een enkele reis varen. 
 
Tussen Ottawa en Kingston: Zelf kapitein op het het Rideau Canal 
 

Deze ongekend mooie cruises zijn een 
waardevol cadeau voor alle liefhebbers 
van natuur en erfgoed. Le Boat neemt 
reizigers mee langs het Rideau Canal, 
een historisch kanaal in Noord-
Amerika, om al varend over de prachtige 
meren, rivieren en kanalen de wonderen 
van deze regio te ontdekken. 
 

Na een pauze in de schilderachtige dorpjes Portland, Westport en Seeley's Bay worden 
reizigers als vanzelf uitgenodigd om 
naar de stad Kingston te gaan. Met 
cultuur, gastronomie en beroemde 
evenementen, wemelt deze levendige 
stad van ideeën die niemand 
onverschillig zal laten. De stad 
functioneert ook als een groot 
kruispunt met de Great Waterway. 
 

Niet ver van het Ontariomeer en de beroemde 1000 eilanden en de baai van Quinte, mag u de 
natuurschatten van de Great Waterway, een prachtige uitgestrekte (water)vlakte die geen 
deel uitmaakt van de vaarroute van Le Boat, niet missen. 
  
  
 

https://www.leboat.nl/vakanties/bestemmingen/canada?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-season-launch-oct18&utm_campaign=pressrelease-season-launch-oct18
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De Horizon vloot wordt uitgebreid met nieuwe boten 
 

Dankzij het almaar groeiende succes 
van de Horizon boten zullen er in 2019 
nog 19 boten worden toegevoegd aan 
de vloot waardoor nog meer 
mogelijkheden voor pleziervaarders 
worden gecreëerd. 
 
Le Boat kondigt de uitbreiding van zijn 
Canadese vloot aan met nieuwe 
Horizon modellen waaronder de 
nieuwe Horizon 5, de grootste boot in 
het assortiment. De boot heeft 5 

hutten met een privé badkamer. 
Na de Horizon 2, 3 en 4 modellen is de Horizon 5 de ideale boot voor grote gezinnen en 
vriendengroepen; het model biedt slaapplaatsen voor maximaal 12 personen. 
 
 

Vroeg boeken blijft van belang 
De zomervakantie is voorbij, en het is al weer tijd om na te denken over uw volgende 
bestemming! 
Organiseer uw vakantie enkele maanden van tevoren en boek vroeg; zo beschikt u over de 
beste beschikbaarheid. U beslist dan zelf op welke data u vaart en in welke regio. 
Boek vóór 30 november 2018 uw 2019 vaarvakantie. Op dit moment profiteert u van de 
volgende aanbieding: 
• 20% korting op een selectie data in het laagseizoen op Standard en Comfort boten 
• 15% korting op alle andere data op Standard en Comfort boten 
• 10% korting op Royal Mystique, Mystique en de Vision vloot 
• 5% korting op de boten van de Horizon vloot  
 
Om meer te weten te komen over al het 2019 nieuws dat Le Boat voor u heeft, en om uw 
volgende cruise te plannen, bestel de gratis 2019 brochure via de volgende link:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.leboat.nl/boten/horizon-vloot?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-season-launch-oct18&utm_campaign=pressrelease-season-launch-oct18
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Word eigenaar en vaar wanneer u wilt 
 

Voor de échte bootliefhebbers die zonder extra kosten meer tijd aan boord willen 
doorbrengen, heeft Le Boat een alternatieve, 100 % op maat gemaakte, optie: het 
Eigendomsprogramma. 
 
Voor de meest loyale klanten is het Eigendomsprogramma de meest economische en 
concurrerende oplossing op de markt. 
Dit programma omvat: 
 

• Een vaste en gegarandeerd maandelijks rendement van 7% + terugkoop van de boot 
aan het einde van het programma* 

• 8 weken gratis varen per jaar (tot 12 weken mogelijk) 
• Bevoorrechte toegang tot onze 37 bases in Europa en Canada! 
• Verzekering, stalling en onderhoud zonder extra kosten 

Le Boat begrijpt dat u een investering niet met één muisklik doet en biedt u een 
testaanbieding aan om het programma te testen alvorens u besluit in het programma te 
stappen. Bovendien wordt deze test terugbetaald als een Le Boat eigenaar wordt. 
 

Over Le Boat 

 

Le Boat is de grootste exploitant van vaarvakanties op de Europese waterwegen met meer dan 

40 jaar ervaring in het vak en een vloot van 900 boten en een netwerk van 37 vertrek bases in acht 

Europese landen.  

 

Onze klanten kunnen aan boord slapen van een comfortabele vijf sterren 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. De 

reizigers ontvangen voor vertrek een korte instructie op de boot om zo optimaal te kunnen 

genieten van een vakantie.  

 

In tegenstelling tot andere exploitanten die een uitgestippelde route volgen, biedt Le Boat 200 

suggesties voor vaarroutes waarbij dorpjes en attracties bezocht kunnen worden. 

 

Voor meer informatie, kunt u ons bellen op +31 (0)10. 213.03.52 of een email sturen naar: 
diana.vanwijk@leboat.com. Website http://www.leboat.nl. 

 

Meer weten 
Website: https://www.leboat.nl 
Facebook: https://www.facebook.com/LeBoat.NL 
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Ls0vukOZFPE&list=PLZNA2oxm2w35l7
g1Femx3YRXrvwGZ2QTk 
Instagram: https://www.instagram.com/leboatvacations/ 
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