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LE BOAT IN CIJFERS L E  B OAT  en quelques chiffres...

VAARVAKANTIES

33  vertrekbases

1 vertrekbases in  Canada

K L A N T E N  U I T  D E  H E L E  W E R E L D

1 844  vaarvakanties met

dieren aan boord in  2019

+300  werknemers

wereldwijd

websites
120  eigenaars stapten in
het Eigendomsprogramma 
van Le Boat

Alquiler

deed 93  vakanties

Onze meest
trouwe klant

Wij zijn eigenaar van
een boot met het 

programma van
Le Boat 

Het Canal du Midi  is
30% van de boekingen

Le Boat exploiteert 
8 080 km waterweg

Le Boat telde in 2019

2 400
huurfietsen

De langste 
vaarvakantie duurde

72  nachten

44 bootmodellen

Meer dan 19 000
vakantieweken in 2019

137  Horizon  boten

in onze vloot in 

2019 en  148 in

2020

W
ho’s on board? Cijfer  4.2 

gebaseerd op 
1 494 klant-

beoordelingen

Duitsland, Engeland, Frankrijk, Zwitserland, Spanje, Italië, 
Israël, België, Nederland, Zuid-Afrika, Australië, Verenigde 
Staten van Amerika, Canada, Nieuw Zeeland, Zweden, 
Luxemburg, Latijns Amerika, Rusland, Ierland… 

9 landen

17 vaarregio's

M A R K T L E I D E R
Meer dan 200 route suggesties

950  boten
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Op weg naar nieuwe horizonten...

Cheryl Brown 
Algemeen Directeur 

Le Boat

Het jaar 2020 zal ongetwijfeld een les voor ons 
allemaal zijn geweest. Tij ddoorbrengen met onze 
geliefden is nog nooit zo belangrijk geweest. We 
genieten nu van elk moment in de wildernis, weg 
van de drukte, omringd door onze geliefden.

Vaarvakantiesgaan meer dan ooit over 
samenkomen om van deze kostbare momenten 
te genieten... Onze bootvakantieszijn de 
idealekeuze in de wereld van vandaag, ver weg van 
de toeristischedrukte, om in volledige autonomie 
van de natuur te genieten. Met onze botenbeleeft 
u onvergetelijkemomenten met uwgeliefden en in
al onze vaargebiedenontdekt u uniekeplekjes, ver
van de toeristischetrekpleisters, geniet u van het
buitenleven en ontdekt u het erfgoed van
elkestreekvanuiteenauthentiekperspectief.

U heeft geen vaarbewijs of 
ervaringnodig:vaarvakantieszijnvooriedereentoeg
ankelijk! Voorwie in Europa of Canada woont, 
vindenwijaltijd de perfectebestemmingbij u in de 
buurt. Dus... waarwacht u nogop?
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Amandine Jimenez
Marketing Manager Zuid-Europa

VOORWOORD

Le Boat heeft een vloot van 950 boten, verspreid over 
18 bases in Frankrijk, 15 in Europa en 1 in Canada. 

Buiten de cijfersis Le Boat vooralde ambassadeur van 
een ware levenskunst die tegen het 
massatoerisme en het jachtigelevenstempoingaat. 
Met z'ntweeën, met het gezin of 
met vrienden, iedereenwordtkapitein van 
zijneigen boot en van zijneigenvakantie om de 
smaak van vrijheid te herontdekken en te leven 
op het ritme van het water! Er 
zijngeenschema'smeer, geenverplichtingen, 
geenklaar-om-te-denken en klaar-om-
te-consumeren. Het enigewat u hoeft te doenis 
u te latenleidendooruwsmaak en verlangens van 
het moment om een op 
maatgemaaktereisroutesamen te stellen en 
eenonvergetelijkeervaring te beleven.

Riviercruises openen het veld van 
mogelijkheden, elke dag wordteennieuwavontuur 
vol ontdekkingen, gelach, ontspanning en 
momenten van medeplichtigheid.

Het paroolbijonsis:VRIJHEID. Vrijheid om de hele dag 
te zonnebaden op het bovendek van de boot, op 
avontuur te gaan, te genieten van eendrankje met 
eenboek in de hand, of gewoon te ontspannen en te 
genieten van het landschap om je heen
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Op zoek naar rust, plezier, ontspanning of bijzonderer 
escapades?

Het concept van een vakantie aan boord is origineel en ludiek. Le 
Boat biedt immers een boot als vakantiehuisje én vervoermiddel! 
Als vertrekpunt kiezen vakantiegangers één van de vele bases 
gelegen langs de mooiste rivieren en kanalen van Europa en 
Canada. En de rest van hun vakantie bepalen ze zelf. Ze plannen 
zelf hun dagtocht en meren aan waar ze willen. Voor deze reizen is 
er geen vaarbewijs of ervaring nodig. Elke morgen bespreekt en 
kiest de bemanning een vaarroute, en dat zorgt wat voor een 
verrassend gevoel van vrijheid!
De charme van de vaargebieden in o.a. België, Nederland, Frankrijk 
doet de rest.… Ter inspiratie vindt de reiziger een serie vaarroute 
suggesties op de website van Le Boat maar iedereen is vrij om z'n 
eigen route samen te stellen. Vakantiegangers varen een short-
break, een week of langer om energie op te doen. Het varen van 
een enkele reis levert de meest verrijkende vakantiebelevingen op.

5 REDENEN OM MET LE BOAT TE VAREN

Voeg extra's toe aan uw cruise
En voor meer vakantieplezier biedt Le Boat een serie 
optionele extra’s als huurfietsen, paddle boards, vissers 
bijboten, barbecues, boodschappenpakketten en WIFI. Een 
huisdier mag mee worden genomen.

Elke vakantiedag is een nieuw avontuur 

Nieuwe bestemmingen ontdekken Nieuwe 

energie opdoen met familie of vrienden 

Verblijven in een drijvend vakantiehuisje 

Onvergetelijke momenten

1
2
3
4
5

Le Boat, geluk aan 
boord!

Vakanties voor iedereen en 
in alle smaken. Met familie, 

vrienden of met z'n tweeën, 
of de klant nu een beginner 

of ervaren is, 
Le Boat vindt altijd de ideale 
boot en de bestemming, de 

bemanning en binnen het 
budget om van een 

riviercruise een 
onvergetelijke ervaring te 

maken.
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MINDER TIJD BIJ DE RECEPTIE EN SNELLER AAN BOORD  
Video's om te bekijken voordat u aankomt, virtuele briefings en een 
telefoontje met het basisteam voordat u vertrekt: u wordt gevraagd om 
een deel van de check-in proces van huis uit te doen, waardoor u minder 
tijd bij de receptie hoeft door te brengen. Hierdoor kunt u sneller bezit 
nemen van uw boot.

INTENSIEVE REINIGINGSPROCEDURES  
Naast de intensieve reiniging tussen het vertrek en de terugkeer van 
elke gast, worden onze boten gedesinfecteerd met een spray die alle 
soorten virussen en bacteriën op alle oppervlakken elimineert, 
inclusief bekleding en matrassen. Onze receptieruimtes worden ook 
op een meer regelmatige basis schoongemaakt met bijzondere 
aandacht voor hoge contactpunten.

SOCIALE AFSTAND 

Wij blijven de overheidsrichtlijnen volgen en voldoen aan de regels 
inzake sociale afstand. Plexiglas-schermen, vloermarkeringen, één-
klant-limiet bij de receptie en gespreide aankomsttijden zijn van 
kracht om iedereen zo lang als nodig veilig te houden.

VAREN MET VERTROUWEN  
& ONS COVID VEILIGHEIDSHANDVEST
Naast het feit dat u een leuke en plezierige vaarvakantie hebt, is uw 
veiligheid voor ons van het grootste belang. 

Daarom hebben we veel van onze procedures zorgvuldig herzien en 
aangepast om de verspreiding van het coronavirus op onze bases 
zoveel mogelijk te voorkomen. Dus, ontspan en kijk uit naar de 
vakantie die u verdient.

Wat onze klanten zeggen
« Jullie hebben het zo makkelijk gemaakt... We waren weg van de 
drukte en alles was perfect!»

D.	Clark	Canada

« De bemanningen zijn uiterst efficiënt, de Covid-19-veiligheidsnormen 
zijn veilig. Ik zou Le Boat bij iedereen aanbevelen... »

M. Kendrick Verenigd Koninkrijk

« De ontvangst was uitstekend bij de receptie, ondanks de 
beperkingen vanwege het Coronavirus.»

B. Thome Frankrijk
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Deel 1

ALLE GOEDE
REDENEN VOOR EEN

VAKANTIE OP HET
WATER
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Vakantiegangers besluiten om bij Le Boat te boeken maar hoe 
plannen zij een reis op de rivier? Het organiseren van een 
bootvakantie is heel eenvoudig. Het volgen van de volgende drie 
stappen zorgt voor een onvergetelijke ervaring.

STAP 1: EEN BESTEMMING KIEZEN

Le Boat exploiteert boten in 17 regio's 
verspreid over 9 landen. Er is ongetwijfeld een 
bestemming die aan alle verwachtingen van de 
vakantieganger voldoet.

STAP 2: EEN BOOT KIEZEN

Of er nu met z'n tweeën, met een gezin of met 
een groep vrienden wordt gereisd, onze vloot 
stelt ons in staat om boten aan te bieden aan 
alle soorten bemanning en in alle budgetten.

STAP 3: OPTIONELE EXTRA’S KIEZEN

Huurfietsen, boodschappenpakketten, 
enzovoort. Le Boat biedt een aantal optionele 
extra's die voor nog meer vakantieplezier 
zorgen.

RIVIERTOERISME:
PLANNEN VAN EEN VAARVAKANTIE

Le Boat biedt alle ingrediënten voor een prachtige reis. De 
kapitein en zijn bemanning zorgen ervoor dat de vakantie een 

waardevolle en onvergetelijke herinnering wordt.
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KAPITEIN ZIJN VAN EEN BOOT:
ZONDER VAARBEWIJS, GEEN ERVARING VEREIST

Le Boat biedt vaarvakanties in alle smaken, voor groepen vrienden en 
families in verschillende prijsklassen om de mooiste kanalen en 
rivieren en hun verborgen schatten in Europa en Canada te 
verkennen. De klant is de kapitein van zijn eigen boot.

ER IS GEEN VAARBEWIJS OF ERVARING NODIG. Zo eenvoudig is 
het. De klant stapt aan boord en na een grondige briefing door het 
personeel van Le Boat, profiteert hij van een vakantie op het ritme van 
het water. Geschiedenis, cultuur, gastronomie, middeleeuwse 
dorpjes en pittoreske stadjes genesteld in de kliffen… de plotseling 
verandering van omgeving kan ten volle worden gewaardeerd. 
Eigenlijk hoeft de klant alleen maar te kiezen in welke regio hij wil 
varen: Frankrijk, Italië, België, Nederland, Duitsland, Engeland, 
Schotland, Ierland of Canada.

Voor vertrek wordt alle informatie gegeven die er nodig is voor de 
vakantie: over de besturing van de boot, de inventaris, de 
bezienswaardigheden langs de waterwegen. Deze briefing duurt 
ongeveer 1 uur. De klanten beschikken over een vaarkaart en diverse 
handboeken met informatie over de boot, hoe aan te meren, de 
veiligheid en het passeren van sluizen.

De passage van de eerste sluis is een spannend moment waar veel 
vakantiegangers naar uitkijken. Zodra de eerste sluis voorbij is, zien ze 
dat het een kinderspel is. Er zijn natuurlijk net als in een gewone 
autoverkeer, veiligheidsregels maar eerdere ervaring met boten is 
niet nodig.

Het sleutelwoord is gemak: er wordt alles aan gedaan om de vakantie 
op het water zo eenvoudig mogelijk te houden. Het enige programma 
dat klanten willen hebben is ontspannen en genieten van hun boot en 
hun vakantie.
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Heb ik een gedetailleerde routebeschrijving nodig?

Sommige mensen geven er de voorkeur aan om de etappes van hun 
vakantie van tevoren te organiseren. Anderen houden ervan om elke 
ochtend wakker te worden en pas aan de ontbijttafel te beslissen 
welke route ze zullen varen. Het is de klant die beslist.

Er is veel informatie om te helpen bij het plannen van de stappen. Aan 
boord van de boot bevindt zich een navigatiekaart die duidelijk de 
vaargebieden toont. Met andere informatie aan boord is het mogelijk 
de afstanden en de vaartijden te berekenen en de verschillende 
aanlegplaatsen langs de route te visualiseren. Ook heeft men vooraf 
welke voorzieningen er in elk dorp en haven langs de route zijn. Voor 
hulp nodig bij het plannen van de cruise, kunnen klanten altijd 
telefonisch contact op te nemen met de teams van Le Boat.

Hoe ver kan ik varen?

Er is geen limiet. In de meeste van onze vaargebieden hebben we 
verschillende bases, waardoor er naast rondvaarten ook enkele 
reizen worden aangeboden. Wat betreft de duur van de vakantie: 
tussen 3 nachten en 2 weken. Wij zullen nooit een vakantie aanbieden 
die geen tijd geeft om de boot terug te brengen naar de basis. 

Op onze bestemmingspagina's staan er vaarroute suggesties, zodat 
de klant de vaarafstanden tussen de verschillende vertrekhavens 
kunt zien.

VRAAG EN ANTWOORD

Kan iedereen een vaarvakantie boeken?

Ja! Varen is net als autorijden, maar veel meer ontspannen! Ervaring 
of vaarbewijzen zijn niet nodig.

Niet veel klanten zijn al eerder aan boord van een boot gestapt. Vaak 
is het zelfs de eerste keer. Maar klanten begrijpen snel hoe 
gemakkelijk het is om vertrouwen te winnen en het roer van een van 
onze boten over te nemen. Onze teams op onze vertrekhavens zullen 
alles uitleggen en laten zien. Na de vaarinstructies varen de klanten 
vol vertrouwen weg.

Hoe werkt het varen door een sluis?

De sluizen zijn eenvoudig en leuk! De passage van de sluizen is een 
integraal onderdeel van de vaartocht. En iedereen heeft een rol te 
spelen, ongeacht leeftijd of ervaring. De vakantiegangers ontdekken 
snel dat de sluizen de ideale plek zijn om ervaringen met andere 
schippers te delen. De sluizen verschillen per vaargebied: 
automatisch of handmatig, met of zonder sluiswachter.

Onze tip voor een geslaagde vakantie: Om optimaal van de vakantie te 
genieten, adviseren wij aan om niet meer dan 3 of 4 uur per dag te varen en 

de dorpen en bezienswaardigheden langs de vaarroute te bezoeken.

Krijg een voorsprong:
Voor beginners:weraden u aan onze online 
instructievideo's te bekijken over het omgaan 
met de boot en het aanmeren, 
veiligheidsinstructies en 
anderenuttigeinformatievooruwcruise. Het 
bekijken van dezevideo'svoordat u vertrektmaakt 
het niet alleengemakkelijkervoor u om te 
wordengebrieftdooreen van onze technici op de 
dag van vertrek, het zal u 
ookvertrouwengevenvoordat u aan het roer 
overneemt.
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DE OORSPRONG
VAN EEN SUCCESS STORY

In 2019 vierde Le Boat met trots zijn vijftigjarig jubileum. Het 
bedrijf is deel van de groep Travelopia en is sinds de jaren zestig 
actief op de Franse waterwegen. 

Het succesvolle verhaal begon met Michael Streat die in 1969 het 
bedrijf Crown Blue Line startte met slechts 8 boten op het Canal 
du Midi. Zijn bedrijf maakte veel en grote ontwikkelingen door met 
een belangrijk streven als leidraad: het bieden van de allerbeste 
vaarvakantie ervaring aan alle klanten.

Le Boat is een samenvoeging van 3 historische merken: Crown 
blue Line, Connoisseur (botenbouwer op de Norfolk Broads) en 
Emerald Star (gespecialiseerd in cruises in Ierland). Na jarenlange 
samenwerking en ervaring, fuseerden deze 3 merken in 2007 om 
als Le Boat verder te gaan. 

Vervolgens groeide Le Boat uit tot de grootste aanbieder van 
vaarvakanties in Europa. In 2011 werd met veel succes de door 
Bénéteau gebouwde en nog steeds heel succesvolle Vision vloot, 
gelanceerd. 

Le Boat zette zijn succes voort in 2016 met de introductie van de 
Horizon vloot exclusief gebouwd door het wereldberoemde Poolse 
bedrijf Delphia in Polen. 

De meest opwindende ervaring was waarschijnlijk de opening van een 
eerste nieuwe Noord-Amerikaanse basis in Canada in de lente van 
2018. 
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AVONTUUR
AAN BOORD

AAN DE ANDERE KANT 
VAN DE WERELD OF 

VLAKBIJ HUIS

Deel 2



AAN BOORD STAPPEN  
VOOR EEN DROOMVAKANTIE

33 vertrekbases
 9 landen

1414   |    |   Persdosssier   LLe Be Boatoat
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Seeley's Bay

Laat u inspireren door onze voorgestelde routes op onze website
Hoewel onze cruises u de vrijheidgeven om te gaan en staanwaar u wilt, begrijpenwedat het somsmakkelijkeris om een route te hebben die u 
zelfkuntorganiseren!Daaromhebbenwevoorelk van onze cruiseregio'seenaantalvoorgestelde routes samengesteld om u te helpen de route te 
kiezen die het bestebij u past en om u te latenzienhoeuwcruiseeruit zou kunnenzienals u er eenmaalbent. Vergeetechter niet dat dit 
slechtssuggestieszijn:hoewel de vertrek- en aankomstplaatsenvoorafzijnvastgesteldwanneer u boekt, bent u volledigvrij om 
uwactiviteitennaareigen wens te wijzigen.



15  |   Persdosssier   Le Boat

Onze regio's in Frankrijk

Het Canal du Midi
Een ontspannende cruise in Occitanië
Het Canal du Midi, een UNESCO-werelderfgoed, is uitgegroeid tot 
een paradijs voor riviervakanties, in het hart van de grootste 
wijnstreek van Frankrijk.

Camargue 
Ideaal voor een bezoekaan de historischesteden, de 
fijnezandstranden en het ongerepte natuurgebied
Heel veel badplaatsen, mooie havens, vissersdorpen en steden vol 
historie: de regio Camargue is ook een paradijs voor fauna en flora.

Aquitanië
Escapades voor fijnproevers in de Franse Gascogne
Aquitanië blijft verbazen met zijn toeristische en gastronomische 
attracties. Ontdek de charmes van de bastiden en middeleeuwse 
dorpjes, maar ook zijn kleurrijke markten.

Lot
Hooggelegen dorpjes en gastronomie
In het hart van de ongerepte en beschermde natuur, vaart de vakantieganger 
aan de voet van adembenemende kliffen.

De boot biedt u 9 droom bestemmingen voor een buitengewone 
reis!
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Charente 
De mooiste rivier van Frankrijk
Koninkrijk der vissers, dit gebied ligt centraal in Frankrijk. Er zijn 
spectaculaire uitzichten op de wijngaarden van de omliggende 
heuvels.

Bretagne 
Folklore, tradities en legenden
Een bootvakantie door een 
Keltisch landschap, doorvlochten 
met aangelegde rivieren en 
bezaaid met hoog oprijzende 
kastelen: laat u betoveren door 
een bijzonder uniek stukje Franse 
cultuur.

Elzas
Een kosmopolitische vakantie tussen Frankrijk en Duitsland
Vaar in de Elzas en ontdek een ongerepte natuur en een uitzonderlijk 
architecturaal erfgoed. Een vaarreis in de Elzas staat voor een 
ontdekking van een rijke en kosmopolitische cultuur.

Bourgondië  Loire-Nivernais 
Prachtige kastelen weelderigheid
Het Canal du Nivernais staat bekend als het mooiste kanaal van 
Frankrijk. Indrukwekkende kastelen, kleurrijke tuinen, weelderige 
wijngaarden, middeleeuwse stadjes en Romeinse steden creëren hier 
een idyllisch landschap.

Bourgondië Franche-Comté 
Uitzonderlijke schoonheid in hartje Frankrijk
Bourgondië, beroemd om haar uitstekende wijnen en heerlijke eten, 
maakt haar reputatie meer dan waar. De rivier Saône voert u naar een 
wereld van genot die de zintuigen prikkelt en de ziel tot rust brengt.
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Europa en Canada

Italië, Venetië & Friuli
Venetiaanse kleur en magie
In het sprankelende Venetië met haar pracht en praal staat het leven 
nooit stil. Stille eilanden en kanalen langs de kust beloven een heerlijk 
ontspannen tocht. Verken het noorden van de lagune en de regio 
Friuli voor een onvergetelijke vakantie. 

Duitsland, Brandenburg & Mecklenburg 
Natuurreservaten, watersporten en kastelen aan de meren 
Een paradijs voor vissers en natuurliefhebbers, ontdek in Duitsland 
kristalheldere meren en kanalen, barokke kastelen en levendige 
steden.

Nederland, Holland en Friesland
Folklore en riviertradities
Varen op de rivieren en meren van Nederland is een uitzonderlijk 
avontuur: molens die langzaam draaien op de wind, tulpenvelden in 
felle kleuren, kosmopolitische steden.

België, Vlaandere 
Een gezellige cruise op rustige waterwegen
België staat bekend om zijn pralines en kantwerk en biedt een warm 
welkom. Ontdek een buitengewoon cultureel en historisch erfgoed.
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Ierland, Shannon & Erne 
Ontdek de schatten van 'Emerald Island'
Ontdek een van de populairste reisbestemmingen ter wereld en vaar 
vrijuit in het hart van een ongerepte weidse natuur.

Engeland, Theems
Laat u meevoeren door het prachtige Engelse platteland
Uitkijkend op het indrukwekkende Windsor Castle of het Hampton 
Court Palace herleeft de geschiedenis van Engeland. Hier zijn het 
spelen van cricket, het drinken van een ‘afternoon tea’ en het 
organiseren van ‘picknicks’ aan het water een manier van leven.

Schotland, Caledonisch Kanaal
Over zee en bergen, land en ‘lochs’, legenden en verhalen...
Deze regio, van een adembenemende schoonheid, kenmerkt zich 
door fascinerende tradities en landschappen. In de Schotse 
Hooglanden verkent met majestueuze bergketens.

Canal Rideau, Canada
Land van diversiteit, een land waar natuur en cultuur 
samensmelten in een spannende en eclectische dimensie
Tussen de bruisende steden Ottawa en Kingston, beide rijk aan 
cultuur en geschiedenis, is het Rideau-kanaal verbonden met een 
uitgebreid netwerk van meren, ideaal voorwater sport.
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Een reis door Canada is nauw verbonden 
met een verovering van het Westen en 
het varen op het sublieme Rideau Canal! 
Deze nieuwe bestemming geopend op 
18 mei 2018, is de allereerste Le Boat 
bestemming buiten Europa.  Het Rideau 
Canal werd in 1832 gebouwd om Ottawa 
met Kingston te verbinden en het is nu 
een historisch monument: het oudste 
nog steeds actieve kanalensysteem van 
Noord-Amerika. In 2007 werd het Rideau 
Canal erkend als cultureel erfgoed en 
opgenomen in de werelderfgoedlijst van 
UNESCO.

202 kilometer lang neemt deze waterweg de reiziger mee naar een 
ritme van 47 sluizen en een uitzonderlijk vakantie avontuur, rijk aan 
gezelligheid en emoties. Aan boord van één van de 20 boten in de 
Horizon vloot, in een natuurparadijs met veel soorten wilde dieren en 
tal van recreatieve activiteiten (canyoning, paddle, jetski) maken 
vakantiegangers kennis met de Canadezen bewoners in de charmante 
dorpjes langs de oevers van het Rideau Canal.

Een bijzondere vloot voor een 
bijzondere bestemming!
Vaar Premium op het Rideau Canal 
en geniet van de modernste high-
end uitrusting op onze Horizon 
botne. 2 tot 5 hutten met eigen 
badkamer, elke bemanning vindt de 
ideale boot!

CANADA
DE NIEUWE VAARBESTEMMING

" Zeilen van meer naar meer te midden van de Canadese 
bossen is waarschijnlijk de Must van de river:voor de 
landschappen natuurlijk, maar ookvoor de 
vriendelijkheid van de sluiswachters, de kwaliteit van de 
voorzieningen en het ontspannen klimaat datheerst in 
dit neefachtige land. Eenervaring die u in geen gevalmag 
missen... "

Fabienne	Ernst	

Nieuw
New Horizons zal zich bij onze vloot in Canada voegen, 
zodat we tijdens het seizoen 2021 nog meer klanten 
kunnen verwelkomen.
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Het Rideau is een ideale mix van alle Europese Le Boat bestemmingen, 
het allermooiste van alle Europese rivieren en kanalen op één plek. Het 
landschap is adembenemend en natuurliefhebbers zullen "verliefd 
worden" op de ongelooflijke plekken om te vissen, wandelen, fietsen en 
vogels te spotten. Maak een stop in de levendige steden Ottawa, 
Kingston en Toronto, die het rijke culturele en historische erfgoed van 
deze aantrekkelijke regio goed laten zien.

De ideale bestemming voor…

Vissen
De meren en rivieren van de waterwegen van het Rideau 
bieden prachtige visplekken.

Natuur
Natuurliefhebbers zullen genieten van hun tocht langs het 
Rideau Canal, een paradijs voor het waar van vele wilde 
diersoorten.

Wandelen en fietsen
Fietsliefhebbers kunnen volop genieten van de Rideau 
regio. Ondanks het ontbreken van echte fietspaden langs 
het kanaal, zijn er veel paden en secundaire wegen in de 
buurt van het kanaal.

Shopping
Alle steden langs het Rideau Canal bieden mogelijkheden 
om te winkelen. Ontdek de plaatselijke kruidenierswinkels 
en ambachtelijke winkels. En verlaat Canada niet zonder 
een fles van de beroemde ahornsiroop te kopen!

Familie uitjes
Het Rideau Canal heeft alles voor een perfecte 
gezinsvakantie. Leef u helemaal uit in de watersporten op 
het Rideau Canal en maak kennis met alle avonturen van 
de Canadese cultuur in de vele steden en dorpen langs de 
route.



21  |   Persdosssier   Le Boat

INSPIRATIE NODIG?

Een romantisch uitje
Een romantisch uitje?Kies voor Nederland waar u de 
veletulpenveldenkuntbewonderen, over de jaagpadenkuntfietsen en 
u kuntonderdompelen in de cultuur en lichtjes van Amsterdam. In 
Belgiëkunt u vanaf het dek van uw boot genieten van een prachtig 
uitzicht over de schilderachtigegrachten van Brugge. Venetië, de 
meest romantische stad ter wereld, heet u welkom voor een 
onvergetelijke cruise voort wee.

Geschiedenis en erfgoed
De Katharenkastelen van het Canal du Midi en de 
indrukwekkendemiddeleeuwsestad Carcassonne zullen geschiedenis 
liefhebbersbekoren. Bretagne en zijn Keltische tradities zullen je 
verbazen. U kuntookeen van 's 
wereldspopulairsterivierbestemmingenverkennen: Ierland en 
zijnongereptewildernis. 

Landschappen en platteland
De waterwegenkronkelendooreenprachtiglandschap, welke 
bestemming u ook kiest. De ruigehooglanden van 
Schotlandzijnbijzondermooi: de perfecte bestemming voor een uitje. 
De Loire Nivernais regiobiedtookeenverscheidenheidaanlandschappen 
met zijnmooiegeplaveidedorpjes, wijngaarden en rustigeplatteland. 
Anders zullen de grote meren en weelderige bossen van het Rideau 
kanaal u bekoren...

Vakantie met het gezin 

Ga naar het zonnigezuiden van 
Frankrijk, waar de Camargue een 
verbazingwekkendefaunabiedt, 
eindelozezandstrandenaan de 
MiddellandseZee, paardrijden, quad 
rijden en nogveelmeer. Of kies voor 
Engeland: de Theems belooft 
plezier en opwinding met 
themaparken, bospaden, 
activiteitencentra en 
ontelbareparken en tuinen om te 
picknicken en  het wilde dieren te 
spotten.

Een groepsavontuur 
Een boot delen met vrienden en elke dag andere landschappen 
ontdekken is niet alleen leuk, het isookbetaalbaar! De Theems en het 
Canal du Midi barsten van de activiteiten, terwijl Amsterdam, Berlijn 
en Venetiëeengoed compromis zijntussennatuur en activiteiten! De 
Camargue, Lot, Mecklenburg, Friesland en 
Schotlandzijnzeergeschiktvoorbijzonderactievegroepen die van 
buiten activiteiten houden.
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De Lot, de Charente, de Mecklenburgse meren in Duitsland, Friesland 
in Nederland of de Rideau meren in Canada zijn ideale bestemmingen 
voor zwemmen en watersport. Kajakken en 
somszeilenzijnookpopulair op dezebestemmingen en op sommige 
van onze bases kunt u stand-up peddels huren. Om van de zee te 
genieten, kunt u naar de mediterranestranden van de Camargue of de 
Adriatische kust van de Friuliregio in Italië.

Vissen
Onze rivier cruise bestemmingen zijnideaalvoorvisliefhebbers. U 
kuntnaastuwbootverhuurookvissersbotenhuren in de Lot, Charente, 
Duitsland, Nederland en Ierland om de meest afgelegen visstekken te 
bereiken. Schotland is ook een uitstekende bestemming voor 
visliefhebbers. Wijzullen u voorzien van de nodige informatie over 
visvergunningen.

Gastronomie
Elk van onze vaargebieden biedt u een 
verbazingwekkend scala aantypische 
en gastronomische gerechten. 
Aquitaine met 
zijnberoemdepruimenuit Agen, zijn 
foie gras, truffels en beroemde 
Bordeaux-wijnen... Het Canal du Midi 
en de beroemde cassoulet van 
Castelnaudary... U 
zulttijdensuwcruisegeengenoegkrijge
n van al deze culinaire hoogstandjes!

Zwemmen en watersport

En meer...
Of u nu van golfen, vissen, fietsen of lekkeretenhoudt, The 
Boat vindtaltijd de juistebestemmingvooru!Bezoek onze 
website of bel ons om al onze route suggesties te krijgen.
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ONZE KEUZE VAKANTIES IN FRANKRIJK

Het Canal du Midi : 
de « ster » van de 
Franse waterwegen

Het Canal du Midi is een UNESCO werelderfgoed. 
Naast de ontspannende reis, is het een mooie 
gelegenheid voor reizigers om wijn te proeven in 
de grootste wijn producerende regio van 
Frankrijk met een rijk historisch erfgoed. Vooral 
de middeleeuwse stad Carcassonne, eveneens 
UNESCO werelderfgoed is een bezoek waard.

Het  meest pittoreske: Le Somail op het kruispunt 
van Narbonne en Béziers met 
zijnkarakteristiekestenenbrug, zijn Épiciers-schuit, 
zijnganzen, zijn Librairie Ancienne - 
eenwarekathedraal van boeken - en 
zijngezelligebistro'saan het water.

Mme Hagard 

De wilde schoonheid 
van de Lot

Van het rustieke plateau van de Quercy tot aan 
het prachtige dorpje St-Cirq-Lapopie (één van de 
mooiste dorpjes van Frankrijk!), komt de reiziger 
door de stad Cahors, langs de kliffen van Bouziès 
en het Château de Mercuès, de regio biedt 
ongelofelijke mooie landschappen. 

Spectaculaire landschappen door kliffen omzoomd 
door mooie kleine dorpjes. Vers is de place to be op 
uwweg met zijn restaurant La Truite Dorée, 
eenechtgastronomischjuweeltje! De service 
isuitstekend, het etenisuitzonderlijk en de Malbec is 
de kers op de taart!

M. et Mme Robinson 

Relaxen in de prachtige 
Loire & Nivernais

Ten zuiden van Parijs zijn de bevaarbare 
waterwegen van de Loire-Nivernais de mooiste 
vaargebieden van Frankrijk. Het is een regio vol 
majestueuze kastelen, kleurrijke tuinen, 
wijngaarden en middeleeuwse dorpjes. 

Ik zal altijd onze wijnproeverij in de regio Loire-
Nivernais herinneren.. De wijngaarden van Sancerre 
strektenzichuitzover het oogkonzien en toen de zon 
ondergingveranderden de bladeren van groen in 
eenprachtigegoudenkleur. 
Wehebbenwijnenkunnenproeven van de 
druivensoorten om onsheen. 
Eenuniekeervaring:wijn, natuur en oudevrienden!  

M. Larque
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ONZE KEUZE VAKANTIES IN EUROPA

De Shannon kleurt met al zijn karakter het 
midden van Ierland. Water heeft een grote 
invloed op alles hier. Vissen is hier geweldig en 
golfen een manier van leven! Omdat de 
jaagpaden vlak zijn, is de Ierse vaar regio een 
paradijs voor fietsers! Op de route liggen 
pittoreske dorpjes, middeleeuwse kerken en 
traditionele pubs!

Ik had al vaker gehoord van de Ierse gastvrijheid, 
maar pas in Carrick-on-Shannon begrepen we echt 
de betekenis ervan! Genieten van een glas 
Guinness en leren dansen met de lokale bevolking in 
een 300 jaar oude met riet bedekte pub is een  
moment dat ik nooit zal vergeten. 
Ela – Polen

Venetië is rijk aan contrasten en de feestelijkheid 
schittert hier in de duizenden erfgoedschatten 
(met oa. het glaswerk van Murano, het kantwerk 
van Burano-kant, de Villa Pisani...). De regio met 
haar sublieme badplaatsen en andere  charmes 
van de lagunes van de regio Friuli, is ook een klein 
paradijs voor zwemliefhebbers. 

Als u naar het westelijke richting Lido, komt u een 
schat tegen: het stadje Chioggia! Het 
kleineVenetië. De kanalenliggen vol met 
typischekleinebootjes en 
vormeneenuitzonderlijkkleurenpalet. De 
kleinevissershaven, de vismarkt... datisItalië!

M. Rainjonneau 

Water is een manier van leven in Nederland, een 
land geboren uit de zee met een netwerk van 
rivieren. Iedereen kan Nederland met de 
boot bezoeken en stoppen bij de bekende 
musea en bezienswaardigheden. 

Zuid-Holland is het land van de bloemen en 
heeftvelewonderen te ontdekken in Leiden, 
Utrecht of Gouda. Wat te zeggen van een ponton in 
het centrum van Amsterdam, voor het centraal 
station, in het hart van een van de mooiste 
hoofdsteden van Europa. Gewoon weg magisch!

René Ortmans 

Déjate enamorar por la 
belleza de la Isla 

Esmeralda
Historie, erfgoed en 
gastronomie in Italië

Nederland, het land 
waar water in de DNA 
van de bewoners zit
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DE BOOT IS NET EEN
DRIJVEND VAKANTIEHUISJE

Onze boten zijn eenvoudig te besturen zonder vaarbewijs of ervaring. 
Iedereen kan kapitein zijn van een boot en de boot gebruiken als een 
drijvend vakantiehuisje. De boten zijn ruim en volledig uitgerust.

Le Boat biedt 44 verschillende modellen boten.

Classificatie van de boten

Onze kwaliteitsnormen zijn hoog voor o.a. de klantenservice, het 
onderhoud van de vloot en de technische bijstand - ongeacht de 
categorie van de boot!

Deze boten beschikken over:
• Comfortabelebedden met kussens, dekens en lakens, 

theedoeken en handdoeken;

• Een vollediguitgerustekeuken met koelkast(en), fornuis, gasoven 
en serviesgoed;

• Een navigatiekaart, met eenscheepshandleiding en 
toeristischegidsen;

• Veiligheidsuitrusting:reddingsvesten, branddekens, fenders en 
EHBO-kit; 

• Tafels en stoelenvoorbuiten (afhankelijk van het model), 
evenalsdekaccessoires:meerpalen, hamer, bezem, emmer, 
meertrossen en gaffels; 

• Badkamers met warm water, handmatige of elektrische toiletten
afhankelijk van het model en verwarming, luchtkoelsysteem of 
airconditioning afhankelijk van het model.

Premium
Dit zijn de nieuwste modellen van onze vloot. De boten zijn 
voorzien van de laatste techniek en bieden een scala aan 
moderne en zorgvuldig uitgezochte kenmerken en toebehoren.

Comfort Plus & Comfort
Wie een stijlvolle volledig ingerichte huurboot van goede kwaliteit 
zoekt, kiest een Comfort of Comfort Plus boot. Kijk bij de 
individuele overzichten op de website om te zien welke uitrusting 
elk model heeft.

Standard
Onze Standard boten te huur werden voorheen als 1 en 2 sterren 
boten aangemerkt. Deze wat oudere boten zijn onze meest 
populaire en geliefde huurboten.
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DE HORIZON VLOOT (PREMIUM): 
DE NIEUWE GENERATIE RIVIERBOTEN

De Horizon vloot boten is met de grootst zorg voor details 
ontworpen en is geschikt voor bemanningen van maximaal 12 
personen. De boten hebben grote doorzon-ramen voor een 
panoramisch uitzicht, een salon en een ruime keuken, ruime hutten 
met USB-poorten en privé badkamers.  

Belangrijkste kenmerken:
• Ruime en comfortabele salon en keuken met extra 

grote ramen voor een fantastisch uitzicht

• Groot 'pretdek' met ruimte om te zonnen, tafel, 
spoelbak en barbecue grillplaat

• Ruime hutten met USB-poorten

• Aparte douchecabine in de badkamer

• Boeg- EN hekschroef voor eenvoudige bediening 
en brede looppaden voor gemakkelijke toegang 
tot alle kanten van de boot

• Tweepersoonsbankje aan de voorzijde

• Grote glazen schuifdeuren naar buiten en een 
zithoek aan de achterzijde. Rugleuning is 
beweegbaar, zodat u aan beide kanten kunt zitten

• Luchtkoeling en verwarming
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Horizon 2 (4+1)
De Horizon 2 en Horizon 1 (2+2) zijn vergelijkbaar, maar 
in de Horizon 2 hebben de 2 hutten elk een eigen 
badkamer. Hoewel de master hut kleiner is dan die van 
de Horizon 1, is deze boot ideaal voor twee stellen die 
op zoek zijn naar wat meer privacy of voor een gezin 
dat twee badkamers wil.
Slaapplaatsen: 7 (6+1) / 3 hutten + 3 badkamers 
Afmetingen 11,50m x 4,25m

Horizon 3 (6+1) 
Horizon 3 heeft drie hutten met elk een eigen 
badkamer, waardoor grotere groepen met elkaar op 
vakantie kunnen gaan en tegelijkertijd kunnen genieten 
van privacy op de boot. 
Slaapplaatsen: 7 (6+1) / 3 hutten + 3 badkamers 
Afmetingen: 13,50m x 4,35m

Horizon 4 (8+1) 
De Horizon 4 is ideaal voor groepen vrienden of 
meerdere koppels. De bemanning beschikt over vier 
hutten die elk een eigen badkamer hebben.
Slaapkamers: 9 (8+1) / 4 hutten + 4 badkamers 
Afmetingen: 13,50m x 4,35m

Horizon 5 (10+2)
De Horizon 5 is het grootste en meest recente 
model in ons Horizon assortiment. De boot is ideaal 
voor grotere groepen met zijn 5 hutten en een 
bedbank in de salon.
Slaapkamers: 12 (10+2) / 5 hutten + badkamers.  
Afmetingen: 14,99m x 4,35m

NIEUW 
De Horizon 5 zal in 2020 ook in Ierland varen. Ierland is een van de 
meest populaire vakantiebestemmingen voor het varen temidden 
van ongerepte natuur.

Canada krijgt 4 nieuwe boten erbij waardoor de totale Canadese 
vloot 20 boten zal tellen.

« De boot was erg makkelijk te manoeuvreren en nog mooier dan 
we ons hadden voorgesteld! Wij raden Le Boat zeker aan! »

SUNE FRANDSEN - DUITSLAND

Horizon 1 (2+3)
Het eerste Horizon model werd in 2016 gelanceerd en 
was direct zeer succesvol bij onze klanten. Deze boot 
vaart nu in de meeste van onze bestemmingen en 
heeft een master hut met een privé badkamer plus 
een wat kleinere hut die eveneens plaats biedt aan 
twee personen of gebruikt kan worden als 
opslagruimte. Het is een ideale boot voor koppels en 
families met kleine kinderen. 
Slaapplaatsen: 5 (2+3) | 1 masterhut + 1 kleinere hut) + 
1 badkamer
Afmetingen: 11,50m x 4,25m
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ANDERE  « TOP » BOTEN
VAN LE BOAT

Royal Mystique A 
(Comfort Plus)

De Royal Mystique is een ideale keuze 
voor groepen tot zes personen. De boot 
heeft verwarming en airconditioning, die 
ook werken wanneer de boot is niet 
aangesloten op de walstroom. Het grote 
bovendek heeft een vaste tafel, 
comfortabele zitplaatsen, en een bimini. 
De twee hutten hebben een eigen 
badkamer.

Slaapplaatsen: 6 (4+2) / 2 hutten + 2 
badkamers
Afmetingen: 13,25m x 4,10m

Calypso 
(Comfort)

Het Calypso model is speciaal 
ontworpen voor liefhebbers van 
traditionele riviervakanties. De salon en 
de grote keuken, gelegen aan de 
voorzijde, zijn sfeervol, ruimte en 
comfortabel. De glazen deuren openen 
naar een charmante zithoek om te 
genieten van de voorkant van de boot. 
Er is een trap naar het grote bovendek 
met een buiten tafel, plastic stoelen, een 
zonnekap en een extra stuurstand.

Slaapplaatsen: 8 (6+2) / 3 hutten + 2 
badkamers
Afmetingen: 13,25m x 4,10m

Crusader 
(Standard)

Met zijn drie hutten en hun eigen 
badkamer biedt deze boot 
ongeëvenaarde privacy. Eenpersoons-
bedden,weepersoonsbedden, ombouw- 
bare eenpersoonsbedden... Dit model 
heeft veel slaapmogelijkheden, waar- 
dooriedereen comfortabel aan boord 
kan verblijven. De boot is uiterst 
veelzijdig!

Slaapplaatsen: 6 / 3 hutten + 3 
badkamers
Afmetingen: 11,90m x 3,90m
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Deel 3

WORD 
EIGENAAR

VAN EEN BOOT
VERWEZENLIJK EEN 

DROOM



30  |   Persdosssier   Le Boat

aar in Europa… en in Canada!

Onze eigenaren zijn gemiddeld 8 weken per jaar aan boord, op de 
rivierboot en bestemming van hun keuze.

EIGENAAR WORDEN VAN EEN ‘TOP-OF-THE-RANGE’ BOOT

Na een eerste eigen bijdrage, is het mogelijk de eigenaar te worden 
van één van onze gloednieuwe Horizon boten. In dit programma 
zijn ook andere boten beschikbaar.

EEN GEGARANDEERD MAANDELIJKS INKOMEN

Wij verhuren de boot wanneer deze niet gebruikt wordt en keren 
elk jaar 8% van de aankoopprijs aan de eigenaar uit - of de boot nu 
wel of niet verhuurd is. De Horizon boot is de enige boot waarmee 
u inkomsten kunt genereren. 

8 WEKEN PER JAAR VAREN... OVERAL!

Gemiddeld vaart een eigenaar 8 weken per jaar met zijn eigen 
boot of een zuster boot. Er kan op al onze 36 bases in 9 landen in 
Europa en in Canada aan boord worden gestapt.  

GRATIS ONDERHOUD EN STALLING

Le Boat verzekert, onderhoudt en zorgt voor de boot alsof het 
een van onze eigen boten is - zonder extra kosten voor de 
eigenaar.

GEGARANDEERDE TERUGKOOP

Na 8 jaar koopt Le Boat de boot* terug voor een gegarandeerd 
bedrag van 50% van de aankoopprijs. De eigenaar kan het 
programma verlengen of de boot houden.

(*alleen Horizon modellen beschikbaar)

1

2

3

4

5

EIGENDOMSPROGRAMMA
LE BOAT

Word een Le Boat eigenaar en verwezenlijk een droom!

Ons onovertroffen Eigendomsprogramma maakt niet alleen het beheer 
van de eigen boot eenvoudig en zorgeloos, maar het is ook een 
rendabele investeringsmogelijkheid. Wie dacht dat het kopen van een 
boot niet mogelijk was, denk dan nog eens na! Als leider in het 
vaarvakanties hebben we meer dan 50 jaar ervaring in riviertoerisme en 
met onze rivierboten waarbij geen vaarbewijs vereist is, is het mogelijk 
om 17 bestemmingen in 9 landen te ontdekken. Het is een combinatie 
van volop genieten van de waterwegen van Europa en Canada én 
genieten van een financieel rendement op de investering.
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« Mijn handigheid is zo beperkt dat ik niet eens een spijker 
kan slaan. Gelukkig hoeft u zich met het Le Boat 
Eigendomsprogramma geen zorgen te maken over het 
overhoud van de boot. Ik vaar zorgenvrij! »»

JACQUES	SAULNIER	-	FRANKRIJK

« We hebben plezier in het varen en zijn het 
Eigendomsprogramma van Le Boat tegengekomen. Het leuke 
is dat wij als eigenaar van alle boten op alle bases gebruik 
kunnen maken en niet alleen van onze eigen boot. Het 
Eigendomsprogramma is een allround zorgeloos pakket en 
we voelen ons zeer prettig bij Le Boat. »

HANS	KRAFT	-	DUITSLAND

Contact: Maike BAER

Tel :  +49(0)61015579189 of +44(0)3303321933

Email	:	 ownership@leboat.com

Web	:	 www.leboat.be/nl/boten-te-koop   
www.leboat.nl/boten-te-koop

Web	contact	:  https://www.leboat.nl/boten-te-koop/contact
https://www.leboat.be/nl/boten-te-koop/contact
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LLEESS OOCCCCAASSIIOONNSS LLEE BBOOAATT
CHEZ VOUS, PARTOUT

Pour ceux qui souhaitent vivre à bord toute l’année ou profiter d’une
résidence secondaire abordable et loin des foules, Le Boat propose
également des bateaux d’occasion à la vente.

Un large choix

En 2021, nous proposons une trentaine de bateaux d’occasion. De 9
m à 13m et de 2 à 4 cabines, il y en a pour tous les goûts, toutes les
utilisations et tous les budgets.
Grâce à un réseau de bases implantées sur la plupart des voies
d’eau, nous proposons des modèles en vente et visitables partout
en France.

Des modèles parfaitement entretenus

Les bateaux d’occasion à la vente sont tous d’anciens modèles
proposés à la location. Cela leur confère de nombreux avantages !
À chacun de leurs retours de croisière, ils ont été contrôlés,
nettoyés, entretenus… Ils sont également parfaitement hivernés
par une équipe de professionnels aguerris et la mécanique est
révisée régulièrement. Ils sont aussi garantis 6 mois après achat.

Ces anciennes unités de location sont une parfaite opportunité de
personnalisation. Elles ont été conçus dans un design simple et
neutre qui permet au nouveau propriétaire d’en faire facilement son
chez soi.

CCoonnttaacctt VVeennttee dd’’ooccccaassiioonn

RRoommuuaadd LLeeBBllaanncc
+33 (0)6 77 69 60 01
occasions@leboat.com
https://www.leboatventedebateaux.com

TWEEDEHANDSE LE BOOT THUIS 
OVERAL
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Voordegenen die het hele jaar door aan boord willen wonen of 
willen genieten van een betaalbaar tweede huis, weg van de drukte, 
biedt The Boat ook tweede hands boten te koop aan.

In 2021 bieden wijz ongeveer 30 gebruikte bote naan. Van 
9mtot13m en van 2 tot 4 hutten, er isvoorelkwatwils, 
voorelkgebruik en voorelk budget. 

Dankzij een netwerk van bases gelegenaan de meeste 
waterwegen, bieden wij modellen te koop aan en kunnenwijoveral in 
Frankrijkbezochtworden.

Perfect onderhouden modellen

De gebruikte  boten die te koop worden aangeboden zijn allemaal 
oude modellen die te huurwordenaangeboden. Dit 
geeftzevelevoordelen. Elke keerdatzeterugkomen van eencruise, 
zijnzegecontroleerd, schoongemaakt en onderhouden. 
Zewordenookperfectoverwinterddooreen team van 
doorgewinterdeprofessionals en de 
mechaniekwordtregelmatignagekeken. Zehebbenookeen garantie 
van 6 maanden na aankoop.

Deze oude lokalisatie-een heden zijn een 
perfectegelegenheidvoorpersonalisatie. Zezijnontworpen in 
eeneenvoudig en neutraal design dat het voor de 
nieuweeigenaargemakkelijkmaakt om zethuis te maken.

 
Contact Verkoop tweedehands auto's

Romuad	LeBlanc

Tel	:	+	33	(0)	6.77.69.60.01

Email	:	occasions@leboat.com

Web	:	https://www.leboatventedebateaux.com
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Meer informatie
Web : www.leboat.be/nl - www.leboat.nl

Persbureau : www.leboat.nl/over-ons/persbureau - www.leboat.be/nl/over-ons/persbureau

   https://www.facebook.com/LeBoat.NL

 @leboatvacations

Als u met ons over redactionele onderwerpen wilt discussiëren, een persreis wilt 
organiseren of informatie wenst te ontvangen, neem contact op met:

Emily	Deighton

E-mail :	 emily.deighton@leboat.com

Tél. :	+33	(0)7.52.62.20.24

Le Boat | Le Grand Bassin | BP 1201 | 11492 Castelnaudary | Frankrijk
Nederland: +31 10 213 03 52 | België:  +32 22 300 208


