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Kom en ontdek een plezierige en andere omgeving dan bij u thuis, maar dicht bij uw huis! 

 

Onmiddellijke boarding met Le Boat voor Nederland, een leuk en 

trendy bestemming dit voorjaar! 

 

Wat als we vergaten de grijze en sombere omgeving naar onze volgende vakantie te plannen? We 

vergeten de kou en de zorgen om ons te concentreren op de aanstaande lente ... en verzinnen een 

zonnige vakantie aan het water met veel activiteiten voor alle generaties! 

We zijn ervan overtuigd dat u sinds de pandemie heeft besloten om anders te reizen? Gaat u op vakantie 
dichter bij u? Wist je dat je dingen hebt gemist die onder je neus liggen? Eén ding is zeker, dit jaar 
riviercruises zijn populair. Dus, zonder vaarbewijs per boot reizen, een nieuwe trend? 

Lokaal reizen is reizen zonder ver te gaan, ontdek sites en plaatsen die dicht bij uw woonplaats liggen. 
Wees nieuwsgierig en heb belangstelling voor uw eigen cultuur. Het is in staat om versteld staan van wat 
je hebt. Reis door een bestemming in de buurt te kiezen waarvoor geen lange reizen nodig zijn. Geen 
behoefte om te krijgen op een vliegtuig en reist de halve wereld te voelen op zijn plaats. 

Er is geen ervaring en geen vergunning nodig om Le Boat-boten te besturen, die dit jaar 2021 van 
riviercruises wijdt aan de ontspanning en het ontdekken van je eigen land! 

 

10 redenen om Nederland per boot te ontdekken of opnieuw te ontdekken 

1. Bezoek het Rijksmuseum in Amsterdam 

2. Voor kinderen: een dagje Jurassic golf ... Minigolf, voetbalveld, binnen- en buitenspeeltuin voor kinderen, 

dinosaurussen, restaurant, bar. Een geweldige mix tussen de prachtige lokale natuur en leuke spelletjes. 

3. Bewonder de miljoenen tulpen in bloemenpark Keukenhof. 
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4. Breng een middag door met het gezin in het 

Vondelpark in Amsterdam. 

5. Verdwaal op de bloemenmarkt van Bloemenmarkt  

6. Ontdek de watersporten die in Sneek en Grouw 

worden aangeboden: kanoën, kajakken, jetskiën en 

zeilen! 

7. Ontdek de geschiedenis van het beroemde 

Heineken bier, de historische Nederlandse 

bierbrouwerij die wereldwijd bekend is. 

8. Ga winkelen bij Magna Plaza  

9. Bij een bezoek aan de Sint-Pieterskelder komt u na 

een korte boottocht ten noorden van      Maastricht 

aan bij de Sint-Pietersgrot 

10. Een dagje met de kinderen in Burgers 'Zoo en 

Safaripark 

   Breek je ritme door te leven op het ritme van het 

water 

 

Breek je ritme door te leven op het ritme van het water 

Er gaat niets boven een vakantie op het water om te ademen en anders te leven. Geen behoefte om 

de Atlantische Oceaan over te steken om te wonen, vakantie tijd, op het ritme van het water. 

Ontspan… echt. Je zult in staat zijn om los te koppelen van het dagelijkse leven en helemaal tot rust. 

Het parool bij ons is: VRIJHEID. De vrijheid om de hele dag zonnen doorbrengen op het bovenste dek 

van de boot, die op een avontuur, genieten van een drankje met een boek in de hand, of het 

opladen van de batterijen terwijl u in de landschappen die je omringen. 

Neem in april tijd voor uzelf en uw dierbaren en profiteer van zeer aantrekkelijke prijzen. 

 

Geschikt voor iedereen, zal een riviercruise een beroep op 

zowel kinderen als ouders, grootouders en huisdieren! Of u 

nu met familie of vrienden gaat, in Nederland vindt u onder 

onze 40 modellen de boot die voor u en uw bemanning is 

gemaakt, u kunt een paar dagen, een week of langer 

vertrekken en zelfs een enkele reis maken als u wens. U zult 

speciale momenten door te brengen met uw dierbaren, maar 

je zal ook onvergetelijke ontmoetingen langs het water: 

sluiswachters, fietsers, vissers en andere navigators, zoals jij. 
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De (grote) kleine extra's "made by Le Boat" 

1.  Geen vaarbewijs of ervaring nodig om een Le Boat te besturen 

2.  Nieuwe reiniging protocollen, sociale afstand maatregelen en andere veiligheidsnormen te helpen 

stoppen van de verspreiding van het virus 

3.  Geen stress dankzij de initiële training (de tijd kan variëren afhankelijk van de boot, maar het duurt 

tussen 30 minuten en 1 uur) bij het afmeren, het oversteken van een sluis, loodsen en 

veiligheidsregels + een complete gids voor de boot. Boot en navigatie 

4. Een echte gevoel van vrijheid en ontsnappen: geen files meer en beperkingen, op reis gaat wordt 

synoniem met vrijheid en ontspanning. Een streek aan het water ontdekken, betekent dat u kunt 

aanleggen waar en wanneer u maar wilt voor een vakantie op maat 

5. Een ruime keuze aan boten van 2 tot 12 personen, alle comfort en van alle gemakken voorzien. U 

heeft de keuze uit zo'n veertig verschillende bootmodellen 

 

Over Le Boat 
 

Le Boat is de Europese leider op het gebied van riviertoerisme, met meer dan 50 jaar ervaring in de 

branche. Het bedrijf heeft een vloot van meer 900 boten in een netwerk van 37 verschillende 

vertrekhavens in 8 verschillende Europese landen en Canada.  

Klanten slapen aan boord van o.a. Premium boten, die zowel qua comfort als qua stijl een uitstekend 

alternatief zijn voor een hotel en het voordeel dat ze zelfstandig en veilig op het water kunnen 

reizen. Alle boten hebben een volledig uitgeruste keuken, comfortabel meubilair, badkamers, 

douches en verwarming. Afhankelijk van het model is de boot uitgerust met airconditioning.  

Voor het huren van de boten is géén vaarbewijs of eerdere ervaring vereist. Bij aankomst geeft het 

personeel van Le Boat klanten een briefing om de boot te leren manoeuvreren. In tegenstelling tot 

andere aanbieders op de rivieren en kanalen die geplande routes aanbieden, biedt Le Boat haar 

klanten tal van routesuggesties als keuze mogelijkheden. Klanten kunnen de meest interessante 

steden en attracties langs de waterwegen bezoeken. 

 

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  
 

 
Website https://www.leboat.be/nl  
Boek online of bel 0032 22 300 208 
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