
Le Boat nodigt u uit om zijn nieuwe Horizon vloot te 
testen op de Salon Fluvial van Saint-Jean-de-Losne 

Op 27 en 28 april 2019 neemt Le Boat, de Europese leider in riviertoerisme in Europa en Canada, 
deel aan een groot internationaal evenement in Bourgondië: de Salon Fluvial van Saint-Jean-de-
Losne. 

Voor amateurs en liefhebbers van boten is dit een mooie gelegenheid om de gloednieuwe 
Horizon vloot te leren kennen, te bezichtigen en te testen... en nog veel meer! 

 

 
  

 
 

Voor zijn 50ste verjaardag ziet Le Boat de salon in het groot... 

Gedurende deze twee uitzonderlijke dagen kan iedereen met familie of vrienden de charme van 
het riviertoerisme ontdekken, een nieuwe ‘art de vivre’ die steeds meer vakantiegangers 
aantrekt. Synoniem voor ontsnapping, rust, ‘dolce vita’ en originaliteit, verleidt de pleziervaart 
jaarlijks meer dan 11 miljoen mensen (bron: Voies Navigables de France / Cijfers 2017). 
 
Geen stress meer over vakantieplanning en files. Niet meer wanhopig zoeken naar een 
parkeerplaats of in de rij staan bij het inchecken van bagage op de luchthaven! De riviercruises 



bieden eindelijk de vrijheid om in een ontspannen en vriendelijke sfeer te genieten van elk 
moment. 
 
Ter gelegenheid van haar vijftigste verjaardag heeft Le Boat een programma bedacht dat de 
harten van alle bezoekers van de Salon Fluvial van Saint-Jean-de-Losne sneller zal doen kloppen. 
 

Kapitein van een boot worden 

 
 

Iedereen kan op een ontspannende manier het roer overnemen van één van de gloednieuwe 
HORIZON boten, uitzonderlijk op het gebied van comfort en bevaarbaarheid, maar ook van 
andere boten van de Le Boat vloot. 

De boot heeft zichzelf een ambitieuze uitdaging gesteld: zoveel mogelijk modellen 
tentoonstellen, zodat toekomstige schippers later, als ze dat willen, hun favoriete boot kunnen 
kiezen om te genieten van een onvergetelijke vakantie. 

Om aan boord te gaan van een van de Le Boat boten, is er niets makkelijker: u hoeft alleen maar in 
te checken bij de receptie die de afvaarten worden coördineert. Aangezien de Salon bijzonder 
populair is, is het mogelijk om een uitnodiging voor twee personen te ontvangen door Le Boat een 
e-mail te sturen. 

Eigenaar worden van een boot: een droom voor iedereen toegankelijk 
 

 
 

De boot is ook een innovatief Eigendomsprogramma dat iedereen in staat stelt om een eigen 
boot te kopen... en tegelijkertijd een inkomen te verdienen! 

Het concept is zowel eenvoudig als ultra-efficiënt: boot liefhebbers worden eigenaar van de boot 
van hun dromen en Le Boat verhuurt deze voor hen als ze er niet mee varen. Alles is geregeld: 
exploitatie, stalling, verzekering en volledig onderhoud. 

In ruil daarvoor genieten de eigenaars gedurende 7 jaar van exclusieve voordelen: 
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● Gegarandeerde maandelijkse verhuurinkomsten 7% per jaar ongeacht of de boot al dan 
niet gehuurd wordt (ook buiten het verhuurseizoen) 

● Een speciaal toegewijd team 
● 8 weken gratis varen per jaar en toegang tot 36 bases in Europa en Canada 
● Een all-inclusive service 
● Een gegarandeerde terugkoop optie: als de eigenaars aan het einde van het contract hun 

boot niet willen behouden of doorverkopen dan koopt Le Boat deze terug (45% van de 
aankoopprijs) 

 
 
Tijdens de salon zal Maike Baer, specialist in het Eigendomsprogramma met gegarandeerde 
inkomsten uit de verhuur, graag alle vragen van toekomstige eigenaars beantwoorden. 
 
Op de verkoop van nieuwe boten geldt een exclusief aanbod gedurende de salon: in het geval van 
een reservering (zonder aankoopverplichting) van een boot op de Salon, stijgt het gegarandeerd 
maandelijks inkomen van 7% tot 8% in het eerste jaar van het programma. 
 

 
 

Verkoop van tweedehands boten 

De leider in het riviertoerisme heeft ook een vloot van tweedehands boten, met modellen en 
prijzen voor elk budget. De boten zijn perfect onderhouden en gereviseerd door professionals en 
worden turnkey opgeleverd. Een tweedehands aankoop met het volste vertrouwen kan worden 
gedaan. 

Romuald Leblanc zal ter plaatse aanwezig zijn om de volledige vloot van Le Boat goed geprijsde 
tweedehands boten te presenteren. Deze boten van 8 tot 15 meter combineren 
betrouwbaarheid en robuustheid en garanderen een goede prijs/kwaliteit verhouding. 

Droom en bereid uw toekomstige riviercruise voor 

Een cruise op een rivier of kanaal in Frankrijk, Europa of Canada is een onvergetelijke ervaring rijk 
aan emoties. Sublieme landschappen, culturele en sportieve activiteiten, een gastronomisch 
erfgoed om van te genieten, mooie ontmoetingen... Elk verblijf staat voor positieve sensaties en 
verwondering. 
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Pierre Walters, expert in boot verhuur, zal ter plaatse beschikbaar zijn om toekomstige 
pleziervaarders te helpen bij het plannen van hun toekomstige riviercruise. 

U hoeft geen vaarbewijs of ervaring te hebben om kapitein te worden voor een paar dagen 

vakantie aan boord van Le Boat boten.  Varen is veilig, volg gewoon de navigatie instructies en 

laat u langs het water glijden: doordat de boten langzaam varen (6 tot 8 kilometer per uur) zijn ze 

zeer gemakkelijk en veilig te manoeuvreren. Zeer stabiel vermijden ze ook het gevoel van 

zeeziekte. 

De boten hebben een prachtige en elegante inrichting, comfortabel meubilair en een licht en 

luchtig interieur. 

Frankrijk, Nederland, Italië, Schotland, Schotland, Duitsland, Engeland, Canada... Meer dan 200 

routesuggesties zijn beschikbaar in 9 Franse regio's en 9 verschillende landen. 

Een bonus die u niet mag missen op de bootverhuur: tijdens de Salon wordt een extra korting van 

5% aangeboden op elke vaarvakantie boeking die tot 15% gecumuleerd kan worden met onze 

huidige aanbiedingen, geldig vanaf 27 april voor 2 weken, op alle boten en elke vakantieduur, met 

de promotiecode OPEND. 

 

Praktische informatie 
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Data: zaterdag 27 en 28 april 2019, openingstijden 9 tot 19 uur. 

Adres van de basis 

LE BOAT St-Jean-de-Losne 

La Gare D’Eau 

21 170 Saint-Jean-de-Losne – Frankrijk 

Telefoon: +33 (0)3.80.27.03.50 

 

Contact huurboten 

Nederland: 010 213 0352 / info@leboat.nl / www.leboat.nl 

België: + 022 300 208 / info-nl@leboat.be /www.leboat.be/nl 

 

Contact huurboten  

+49 (0) 6101 55 79 189 / +44 (0) 330 332 193314 / ownership@leboat.com  

Website Nederland: www.leboat.nl/boten-te-koop 

Website België: www.leboat.be/nl/boten-te-koop 

 

Activiteiten in Saint-Jean-de-Losne 

Catering is ter plaatse mogelijk. In Saint-Jean-de-Losne en omgeving zijn er ook veel activiteiten: 
winkels, wijnproeverijen, musea, bezoeken aan de Hospices de Beaune… 

Voor meer informatie over activiteiten in Saint-Jean-de-Losne, neem contact op met de 'mairie' 

(gemeentehuis). Mairie de Saint-Jean-de-Losne, 2 rue de la Liberté, 21170 Saint-Jean-de-

Losne, telefoon: +33(0)3.80.48.19.19, www.stjeandelosne.fr en email lesalonfluvial@gmail.com. 

 

Bereikbaarheid 

De Salon Fluvial is in hartje Bourgondië in Saint-Jean-de-Losne (21). De Salon is eenvoudig 
bereikbaar met de trein, auto, boot of vliegtuig want het ligt dicht bij grote steden als Parijs, Dijon 
of Lyon. 

Met de auto 

Paris > Saint-Jean-de-Losne = 349 km – 3u41  

 Neem Autoroute Du Soleil 
 Neem A6 richting La Justice in Chamblanc 

 Neem Sortie 1 en verlaat A36/E60 
 Sortie n°1 : Seurre, richting St-Jean-de-Losne, 10 km 

 Aankomst in St-Jean-de-Losne, Neem richting Nord / D968 Rue des platanes 

mailto:lesalonfluvial@gmail.com


 

Met de trein 
 
Het dichtstbijzijnde TGV station van Saint Jean de Losne is Dijon. Treinticket Dijon naar Saint-
Jean-de-Losne - ongeveer €6,80 

Prijs TGV 

 Lyon Part dieu – Dijon Ville tussen €18,50 en €41,20 
 Paris Gare de Lyon – Dijon Ville tussen €46,10 en €72 

 Toulouse Matabiau – Dijon Ville tussen  €67 en €132 
 Lille Flandres – Dijon Ville tussen  €69 en € 111,90 
 Rennes – Dijon Ville tussen  €64 en €127,60 

 Marseille Saint Charles – Dijon Ville tussen €45 en  €102,10 
 
Het station is 2 km van de basis van Le Boat. Prijs van taxirit ligt tussen €8 en €12. TAXI 
CHATAGNIER : 62 Route de Dijon - 21470 Brazey en Plaine. Telefoon: +33(0)3.80.29.93.09 – 
Mobiel: +33(0)6.19.22.69.49). 

Over Le Boat 

Met bijna 50 jaar ervaring en een vloot van meer dan 900 boten is Le Boat de grootste exploitant 
van vaarvakanties zonder vaarbewijs van de Europese waterwegen (8 landen) en Canada.  

De boot investeert voortdurend in ontwikkeling van de boten voor het beleven van een optimale 
vakantie ervaring. De vloot wordt onderhouden volgens de meeste strikte normen. Naast 
Frankrijk heeft Le Boat vertrek bases in Schotland, Ierland, Engeland, Nederland, Duitsland, Italië 
en Canada. 

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 
 
Contact Bootverkoop: 
 
Maike Baer 
E-mail   ownership@leboat.com 
Telefoon +49 (0) 6101 55 79 189 / +44 (0) 330 332 193314 
 

Vaarvakantie adviseurs: 
Nederland +31 (0)10 213 0352 / info@leboat.nl / www.leboat.nl 
België   +32 (0)22 300 208 / info-nl@leboat.be / www.leboat.be/nl 


