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Een last minute vaarvakantie in augustus.. 

of verleng de zomer tot in september! 
 
 

Een Lastminute vaarvakantie in augustus? Of verleng de zomer tot in september! 
 
Stap in Frankrijk aan boord van een boot ZONDER VAARBEWIJS met Le Boat, de specialist in 
riviertoerisme en verken de Europese waterwegen!  
 
Het is hartje zomer en het idee om er even tussen uit te gaan bekruipt u... Dit is het perfecte moment 
om van een vakantie te genieten en te ontspannen. Buiten de gebruikelijke vakanties op drukke 
stranden om, biedt Le Boat vaarvakanties aan zonder dat u een vaarbewijs of ervaring nodig heeft. 
Vind uw ideale bestemming om augustus in de zon door te brengen. Of verleng de zomer tot in 
september zonder de hordes toeristen. Met de zachte temperaturen zullen de dagen aan boord nog 
veel aangenamer zijn. 
 

 
 
Hier is onze top 3 van ideale Franse bestemmingen om van de zomer te genieten: 
 

1- Het Canal du Midi  
 

Deze zomer nemen we u mee naar het 

zuiden van Frankrijk op het rustige water 

van het Canal du Midi. Dit 350 jaar oude 

ingenieurswerk, dat door de UNESCO is 

uitgeroepen tot werelderfgoed, is een 

waar paradijs voor de binnenvaart. U 

geniet van de zon, de gastronomie en de 

geschiedenis. Of het nu gaat om 

zwemmen, picknicken in de schaduw van 

de platanen of het bezoeken van 

middeleeuwse kastelen, het Canal du 

Midi is een must! Bent u een liefhebber 

van wijn? Ontdek met uw gezin of met uw vrienden de grootste wijnstreek van Frankrijk en proef lokale 

specialiteiten zoals de Cassoulet van Castelnaudary! Reist u met kinderen? In de buurt zijn veel 

activiteiten en speeltuinen (Luna Park in Cap d'Agde, het wetenschappelijke themapark Cité de 

l'Espace in Toulouse, etc.). 
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2- Camargue  

 
Laten we in Zuid-Frankrijk blijven om een 
andere zonovergoten regio te ontdekken 
die iedereen tevreden zal stellen: de 
Camargue, een zeer levendige regio. Geniet 
van de fijne zandstranden, festivals, 
evenementen en markten die gedurende 
het hele zomerseizoen plaatsvinden. Als u 
de voorkeur geeft aan een rustigere 
vakantie, vaar dan door de wildernis met 
een uitzonderlijke flora en fauna. Meren, 
moerassen, paarden en roze flamingo's 
wachten op u voor totale verbijstering! Om 
het kwetsbare evenwicht van het 

ecosysteem te bewaren, kiest u voor een ‘slow’ toerisme voor uw activiteiten in de Camargue. Huur 
een fiets of organiseer een wandeling in het Parc Naturel Régional de Camargue zonder uw verrekijker 
te vergeten om vogels te kijken! Om volop te genieten van de landschappen, kiest u voor een mooi 
ritje met een paard door het moerassige landschap en komt u op het strand waar u zich kunt laten 
verwennen onder de zon. 
 

3- Bourgondië Franche-Comté  
 

De waterwegen van Bourgondië bieden u 
de mogelijkheid om de typische bossen en 
steden van Frankrijk te ontdekken. U zult 
verrast zijn door de immense kathedralen, 
vakwerkhuizen en pittoreske dorpjes in de 
regio. De Saône en de Bourgondische 
kanalen zijn een ideale woonplaats voor 
wilde dieren. In de oevers van de rivier 
leven 42 soorten zoogdieren, 30 soorten 
vissen en 160 soorten vogels! Vanaf het 
dek van uw vakantieboot kunt u de 
kilometers lange wereldberoemde 
wijngaarden en prachtige wijngaarden 

bewonderen. De wijnproeverijen van de regio wilt u niet missen. Voor de zoetekauwen, stop in kleine 
middeleeuwse dorpjes om de gastronomische specialiteiten van deze regio te ontdekken: rundvlees in 
Bourgondische stijl, een emblematisch gerecht van de Franse gastronomie en gebakken met slakken 
uit Bourgondië in het restaurant Maison Lameloise in Chagny, dat 3 sterren heeft in de Michelin-gids. 
 
 

Kunt u niet wachten om de vaarvakanties te ontdekken en met uw boot op de Europese kanalen, 

rivieren en meren te varen? Le Boat heeft op dit moment Lastminute vakanties met kortingen tot 

50% bij een vertrek in augustus, en tot 30% in september. Ga op vakantie terwijl iedereen weer aan 

het werk is! Het laagseizoen is het ideale moment om te varen en te ontspannen, weg van de drukte 

op uw favoriete vaarbestemming.  
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Nieuwe generatie rivier boten: Horizon vloot 
 
Vaar over de binnenwateren van Frankrijk terwijl u zich thuis voelt aan boord... Kies voor uw 
Lastminute en een PERFECTE vakantie aan boord een boot uit onze PREMIUM vloot. Als koppel, met 
een gezin of een grote vriendengroep voelt u zich prima op uw gemak op deze trendy Horizon 
bootmodellen die net als de Vision vloot, aan alle verwachtingen voldoen.  
 

 
 
De Horizon vloot is ontworpen met de grootst zorg voor details en ze zijn geschikt voor maximaal 12 

personen. Ze zijn voorzien van grote ramen voor een panoramisch uitzicht, een woonkamer en een 

ruime keuken, grote cabines met USB-poorten en privé badkamers. Het dek, zeer ruim, heeft 

ingebouwde banken, een tabel, een barbecue/bakplaat, een gootsteentje en zonnebeden. Rond om 

de boot lopen wordt vergemakkelijkt door brede looppaden. Voor meer vaarplezier heeft de Horizon 

een boeg- en hekschroef. Hiermee maakt u gemakkelijk manoeuvres. En afmeren is eenvoudig. De 

vloot bestaat uit 5 Horizon modellen van 2 t/m 12 personen.  

 
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  
YouTube   https://www.youtube.com/user/LeBoatvacations  
Instagram  https://www.instagram.com/leboatvacations 
 
 

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