
Persberichten

Een heerlijke zomer in de vrije 
natuur? Het kan met Le Boat

Moet bij jou ook altijd alles snel-snel gaan? Kriebelt het om eens 
een weekendje of – waarom niet – een hele week te herbronnen en 
je over te geven aan de rust en kalmte van de natuur? Je bent zeker 
niet de enige!

Na twee jaar pandemie is er van onthaasten geen sprake meer. We 
rennen voortdurend van hot naar her. Het leven gaat hard – te 
hard. De 'normale gang van zaken' veroorzaakt weer een hoop 
stress: de tijd vliegt en we krijgen niet meer al ons werk gedaan.

Daarom willen zoveel mensen hetzelfde: gas terugnemen, een 
weekend of een week de vrije natuur in trekken om te ontspannen, 
alles los te laten, uit te rusten en te herbronnen.
Hoe je het best aan je drukke bestaan ontsnapt? Met een 
kanaalbootvakantie van Le Boat, natuurlijk.

Wij nemen je mee naar de leukste plekken om te genieten met 
vrienden of familie. Eén ding is zeker: je zult je niet vervelen!

https://www.leboat.nl/?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-nature-june22&utm_campaign=pressrelease-nature-june22


3 goede redenen om de grote 
menigte ver achter je te laten

Proef met familie en vrienden van pure vrijheid en het plezier om te 
gaan en te staan waar en wanneer je wil...

1. Frisse lucht en positiviteit opsnuiven
De natuur nodigt je uit om de dingen los te laten, diep adem te halen, 
de tijd te nemen om echt met elkaar te praten en naar elkaar te 
luisteren. Je bewondert de landschappen en waardeert de rust die er 
heerst.

Doe waar je zin in hebt en kies met alle bemanningsleden een 
bestemming die jong en oud kan boeien: de kliffen in de Lot, de 
wijngaarden in de Languedoc, de stranden in de Camargue, de 
sprookjesachtige kastelen in Bretagne enz.

2. Leuke momenten beleven met familie of vrienden
"Verder varen of nog even blijven hangen?". Deze zomer bepaal jij hoe 
avontuurlijk je het wil maken: een hoogteparcours in een klimbos, 
fietsen door magische landschappen, kanoën en kajakken om zo dicht 
mogelijk bij de natuur te komen, zwemmen in heldere wateren, 
paardrijden op het strand, vissen enz.

Wil je liever lekker niksen? Ook daar heb je alle keuze toe: vlij je neer 
op het bovendek of lees een goed boek in de schaduw van de bomen 
die op de oevers groeien. Elke gelegenheid is goed om eindelijk wat 
tijd voor jezelf te nemen.

3. Zich openstellen voor nieuwe ervaringen
Elke vaarvakantie van Le Boat neemt je mee op een unieke ervaring. 
Elke regio in Frankrijk, Europa en Canada heeft haar eigen typische 
landschap, traditionele streekproducten, wijnen, geschiedenis en 
cultuur.
Een bezoek aan die geografische lappendeken prikkelt je 
nieuwsgierigheid en laat je kennismaken met zinnenstrelende 
streekwijntjes en lokale specialiteiten zoals galettes, cassoulet, œufs 
en meurettes, pruimen, escargots, foie gras, gardiane de taureau enz.



De beste groene bestemmingen om op adem te komen en de 
gebaande paden te verlaten

Bretagne: landschappen om bij weg te dromen 
en heel wat te doen
De adembenemende schoonheid van de 650 km lange 
Bretoense kust doet het hart van elke liefhebber van weidse 
landschappen sneller slaan!

Uit deze Keltische grond, die bulkt van de legendes, borrelen 
geweldige waterwegen op die pleziervaarders de kans geven 
om deze bijzonder charmante streek te ontdekken aan de 
hand van:

• Haar ongerepte natuur met haar prachtige fauna (o.a.
jan-van-genten, reigers, valken, herten, everzwijnen);
• Haar verrukkelijke gastronomie, met de
wereldvermaarde crêpes (pannenkoeken) en galettes
(wafels) waar je een glaasje cider bij drinkt;

• Haar cultureel en historisch erfgoed: onder meer het
kasteel van Josselin, Malestroit (bijgenaamd de 'Parel
van het Westen') en de vestingstad Dinan zijn zeker een
bezoekje waard;

• Haar talrijke gezinsactiviteiten: het hoogteparcours op
het Île aux Pies, kuieren in de straten van Nantes en
afsluiten met een bezoekje aan het magische "Les
Machines de l’Île” (zeker als je kinderen hebt!);

• Haar rustige plekjes en winkeladresjes, met name in La
Gacilly, bekend van het fotofestival en het Maison Yves
Rocher (tentoonstellingsruimte met boetiek).

https://www.leboat.nl/vaarvakanties/frankrijk/bretagne?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-nature-june22&utm_campaign=pressrelease-nature-june22


De wilde en onvervalste schoonheid van de 
Camargue
In de Camargue is Moeder Natuur de baas. Op het water of tijdens 
een wandeling kun je je ogen niet afhouden van de weelderig 
bloeiende flora en de vele wilde dieren (paarden, stieren, flamingo's 
enz.). De landschappen zijn ook verrassend divers: van immense 
zandstranden tot moerassen, van uitgestrekte rietvelden tot grote 
lagunes.

Op het Canal du Rhône à Sète en het bassin van Thau is er van alles te 
beleven: markten met lekkernijen uit eigen streek, folkloristische 
watersteekspelen, animaties enz.

Maak er een onvergetelijke zomer van:

• Bezoek aan de kathedraal van Villeneuve-lès-Maguelone (een 
pareltje uit de 12-13e eeuw);

• Kleine maaltijd in Manade de Franquevaux, gevolgd door een 
wandeltocht te paard;

• Tussenstop in Mèze, met het prachtige strand rond de lagune, 
waar het heerlijk zonnekloppen en pootjebaden is;

• Uitstap in de oude haven van Sète, met zijn gekleurde gevels die 
mooie vakantiefoto's opleveren;

• Wakeboarden in Marseillan of overboaten in Carnon;
• Vermout degusteren bij het Maison Noilly-Prat.

https://www.leboat.nl/vaarvakanties/frankrijk/camargue?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-nature-june22&utm_campaign=pressrelease-nature-june22


Het Canal du Midi: Frankrijks mooiste kanaal
Onder de mediterrane zon is het zalig zwemmen in lekker warm 
water of kuieren in een van de vele middeleeuwse stadjes. Of 
zoek de schaduw van een boom op voor een picknick en siësta in 
de natuur...

Het Canal du Midi is niet alleen een architecturaal hoogstandje 
op de UNESCO Werelderfgoedlijst, het symboliseert ook de 
plaatselijke joie de vivre. Het kanaal is het gedroomde decor 
voor tal van leuke buitenactiviteiten:

• Excursie naar Oppidum d'Ensérune, een archeologische 
site op de vestingen van een dorp uit de antieke oudheid;

• Wandeling of fietstocht langs het jaagpad;
• Wijntoerisme zoals je het nog nooit zag: verken de 

wijngaarden van de Languedoc op een elektrische step;
• Minerve, een kathaars dorp en een van de mooiste plekjes 

in Frankrijk;
• En hoe versterk je de inwendige mens beter dan door lokale 

lekkernijen te degusteren op het Domaine des Pères in 
Trèbes of een lekker streekwijntje op het domein van Le 
Château de Paraza?

https://www.leboat.nl/vaarvakanties/frankrijk/canal-du-midi?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-nature-june22&utm_campaign=pressrelease-nature-june22


Helemaal opgaan in de spectaculaire 
landschappen van de Lot
Als kapitein van jouw boot neem je je bemanningsleden mee op 
een boottocht die hun ogen doet fonkelen.

Sla je ogen open en voel hoe je herboren wordt en alle stress van 
je afglijdt. Zo nadrukkelijk is de natuur aanwezig en zo heilzaam is 
ze.

Het Dream Team van Le Boat stelt zijn 7 favoriete activiteiten 
voor jong en oud aan je voor:

• 'Le défilé des Anglais', een buitengewone wandelroute die 
onder de uitstekende rotsen van de kliffen van Bouziès 
door loopt;

• Een tochtje met de kano of kajak als verfrissing en om de 
landschappen van de Quercy anders te bekijken;

• Het opnemen tegen een rots (en jezelf!) tijdens een 
beklimming;

• De tijd nemen om onbezorgd rond te wandelen in de 
straatjes van Saint-Cirq-Lapopie, een van de mooiste 
dorpjes in Frankrijk;

• Om ter snelst de gebeeldhouwde duivel vinden in de Pont 
Valentré, ten oosten van het mooie stadje Cahors;

• Het Château de Mercuès bezoeken, het vroegere 
zomerverblijf van de bisschoppen van Cahors;

• De legendarische malbec de cahors degusteren tijdens een 
gezellig aperitiefje in goed gezelschap op het bovendek van 
je boot.

https://www.leboat.nl/vaarvakanties/frankrijk/rivier-de-lot?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-nature-june22&utm_campaign=pressrelease-nature-june22


Met meer dan 50 jaar expertise is Le Boat de absolute leider van 
vaartoerisme in Europa en Canada. De geschiedenis begon in 1969 
toen ondernemer Michael Streat het bedrijf Blue Line oprichtte. 
Begonnen met een vloot van slechts 8 boten, is het bedrijf steeds 
blijven groeien. 
Naast deze indrukwekkende cijfers is Le Boat vooral een 
ambassadeur en pleitbezorger voor een nieuwe lifestyle. Een stijl die 
zich afzet tegen het massatoerisme en het jachtige levenstempo van 
deze tijd. Of u nu als stel gaat, met het gezin of met een groep 
vrienden, bij Le Boat word je kapitein op je eigen boot. Je regelt je 
eigen vakantie en ontdekt het gevoel van vrijheid dat hoort bij het 
leven op het water! Er zijn hier geen schema's, geen verplichtingen, 
geen kant-en-klaar en voorgekauwde dingen meer. Je laat je gewoon 
leiden door het moment met op maat gemaakte reisroutes die een 
onvergetelijke ervaring beloven. Het varen opent een scala aan 
mogelijkheden met elke dag weer een nieuw avontuur.
Ons motto is: VRIJHEID. De vrijheid om de hele dag te zonnebaden 
op het bovendek van de boot, op avontuur te gaan, te ontdekken of 
te genieten van een drankje met een boek in de hand, of om gewoon 
te ontspannen en te genieten van het landschap om u heen. 

OVER LE BOAT

Meer informatie
🌐 www.leboat.be/nl - www.leboat.nl

@leboatvacations
www.facebook.com/LeBoat.NL 

 

ls u met ons over redactionele onderwerpen wilt 
discussiëren, een persreis wilt organiseren of 

informatie wenst te ontvangen, neem contact op met:

👤 Emily Deighton

✉ emily.deighton@leboat.com

📞   +33(0)7 52 62 20 24




