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Indische zomer per boot: de ideale optie om te genieten van 

de herfst op het water met Le Boat 
 
Wat als, om te veranderen, terug naar school synoniem werd met vrijheid, ontspanning en 
ontsnapping? 
 
We vergeten het gedoe, de constante onrust, de 
sombere omgeving ... om te genieten van de 
Indiase zomerzon en de zoetheid van het leven te 
proeven. 
 
Fall is de perfecte tijd om te profiteren van 
ongebruikte dagen opstijgen. In september of 
oktober gaan is genieten van een vakantie weg 
van de drukte en de routine. 
 
Tijdens een riviercruise, ontdekken we de vrijheid om te improviseren in "slow life" mode: de 
beperkingen vliegen weg, laten we gewoon onszelf laten leiden door onz favorieten en verlangens 
van het moment. 

 
Le Boat, leider in riviertoerisme in Europa en Canada, nodigt u uit om de mooiste Franse 
bestemmingen te verkennen om een “ indische zomer ” onvergetelijk. 
 

Indiase zomer: het beste seizoen om een droomvakantie te beleven 
 
Het leven is zo veel mooier als je durft te zijwegen te nemen! Het verkennen van Frankrijk in 
september of oktober middel van het scala aan mogelijkheden, in uw eigen tempo, ver weg van 
de drukte en de hete zomermaanden. 
 
Hier zijn enkele goede redenen om uw vertrek uit te stellen: 
 
Sereniteit 
 

Het hoogseizoen heeft vele nadelen: files op de 
wegen, moeite met parkeren, toevloed van 
toeristen in de meest aantrekkelijke 
bestemmingen ... Kortom, in juli-augustus, zijn er 
alle ongemakken in verband met drukte.. 
 
In de herfst is het sleutelwoord vrede. Je 
verplaatst je gemakkelijk en daardoor heb je de 
nodige tijd om alle plaatsen te bezoeken die je 
verleiden. 
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Gebroken prijzen 
 
Waarom zou u uw budget 
systematisch verlagen om op 
vakantie te gaan? Vanaf september, 
wanneer het verkeer daalt, 
huurprijzen beginnen te dalen. 
 

 
Le moet: Profiteren van HERST DEALS die het bedrijf biedt met kortingen tot 50%. 
 
De vrijheid om op het laatste moment te vertrekken 
 
Wie heeft er niet van gedroomd om in een opwelling te vertrekken, gewoon voor de lol?  
Geen zorgen meer over de reservering, de angst om geen boot te vinden of een bestemming op 
te geven... Tijdens de nazomer wordt alles mogelijk: ook zonder maanden vooruit plannen is er 
altijd een ruime keuze aan #happy cruises 
 
On klimaat zo lief 
 
Aperitieven in de avond zonder muggen (of bijna), 
zonnebaden onder een zeer milde zon, 
wandelingen en excursies zonder te stikken door 
het warme weer ...… 
 
In de herfst verandert Frankrijk in een klein 
paradijs om in te leven. Van noord naar zuid, het 
warme weer aanbiedingen puur geluk te allen 
tijde. 

 
De "zoete Frankrijk" bestemmingen om absoluut te bezoeken 
 

 
De Camargue: het plezier van de zee speciaal 
voor jou 
 
Paradijselijke stranden zo ver het oog kan zien, 
paarden en wilde stieren, prachtige lagunes en 
pittoreske stadjes altijd in leven ... 
 
De Camargue is een must-see bestemming die 
altijd door de storm in de zomer wordt 
genomen.Volg het advies van Le Boat om de vele 

facetten te ontdekken: doe de lokale bevolking na en geniet van deze bestemming buiten het 
seizoen. Je zult er geen spijt van krijgen ! 
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Het Canal du Midi: sporten in het hart van de natuur 
 

Een sneaker, natuurlijke en gezonde sfeer: atleten van alle niveaus zullen genieten van de 
fietstochten of de looptrainingen langs de Canal du Midi. 
In het middenseizoen is het niet te warm en niet te koud, voelen we ons goed en ademen we de 

frisse lucht in. 

 

La Charente: la dolce vita door een meer of rivier 
 

La Charente  aanbiedingen 147 kilometer waterwegen die wind langs wijngaarden, kleine typische 
dorpjes en kastelen waardig van de mooiste sprookjes.Van Angoulême tot de oceaan, laat het 
vakantiegevoel voortduren door te navigeren zoals u wilt, in het hart van een authentiek Frankrijk 
rijk aan meren en rivieren. 

 
Veel meer dan een riviertocht, een ware ode aan de vrijheid 

 
Stort je op een rivier Cruise, het is een buitengewone ervaring beleven: 
 

• Onvergetelijke herinneringen als stel, familie of 
vrienden 

• We vergeten de pandemie, de debatten tussen 
de voor- en de anti-gezondheid pas ... Er zijn 
geen risico's meer, geen verplichtingen meer en 
er geen beperkingen meer.. 

• Le Boat-boten zijn een cocon “ veilig ” waarmee 
je eindelijk al diegenen kunt vinden van wie je 
houdt om jezelf momenten van lachen, 
medeplichtigheid en delen te bieden. We 
hebben een goede tijd, we hebben plezier en zetten we alle problemen opzij voor een 
weekend of een week. 

• Geniet zoals we willen 
 
Aan het stuur van zijn boot, wij zijn de kapitein van zijn vakantie. Niets is meer opgelegd ... In 
tegenstelling tot de georganiseerde toeristische circuits, iedereen is vrij om te navigeren in hun 
eigen tempo, om hun podia te kiezen, om te stoppen met wat ze willen, ... 
 
Er is geen druk meer, geen verplichting meer. U kunt zelfs improviseren op het laatste moment, 
want er is geen noodzaak om een hotel of restaurant te boeken. We doen wat we willen, wanneer 
we willen. 
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Buitenactiviteiten om je batterijen op te laden 

 
Het krijgen van buiten de gebaande paden betekent genieten van het plezier van het onder te 
dompelen in prachtige landschappen, wakker worden in een andere plaats elke dag, en uiteindelijk 
durven volledig jezelf te zijn. 
 
is zoveel te zien en te doen, op alle gebieden: geschiedenis, erfgoed, gastronomie, sport, 
ontspanning, het nachtleven Van jong tot oud, iedereen zal in staat zijn om plezier te hebben het 
ontdekken van de vele facetten van cruise op. 
 
Een heerlijk ontspannen 'slow life' vakantie  

 
Het leven wordt zachter, vrolijker en vrijer als u vaart. U 
vergeet de beslommeringen van alledag, de hectiek van de 
dag en het stressvolle nieuws. Ontspanning, loskoppeling 
en plezier zijn aan de orde van de dag.  
 
Er is maar één regel: geniet van de vrijheid om te doen wat 
je wilt, wanneer je wilt. Bewonder het landschap, ga 
zonnebaden op het bovendek, geniet van een cultureel of 
historisch uitstapje, geniet van heerlijke lokale 
specialiteiten, neem de tijd...  
 
Met z'n tweeën, met familie of vrienden, van alle generaties, met of zonder huisdieren... Iedereen 
doet wat hij of zij leuk vindt, geniet van de vreugde van het weerzien en van de speciale momenten 
tussen geliefden.  
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Er zijn ook mooie momenten te beleven als u 
mensen ontmoet: van de vriendelijke zeelieden 
tot de sluiswachters, via fietsers of vissers, elke 
dag brengt mooie verrassingen.  
 
En om deze 100% vakantie nog beter te maken, 
zijn er 40 volledig uitgeruste bootmodellen, die 
plaats bieden aan 2 tot 12 personen. De nadruk 
ligt op comfort.  
 
Ontdek onze boten! Met capaciteiten voor alle 

bemanningen, vindt u zeker de perfecte boot! Traditionele of premium inrichting, eenvoudige of 
moderne voorzieningen en uitrusting, ze zijn allemaal uitgerust met alles wat u nodig heeft voor 
een comfortabel en onvergetelijk verblijf. Uw boot zal uw thuis op het water zijn voor een week 
of meer!  

 
Een 100% veilig verblijf dankzij meer dan 50 jaar expertise op de vaar weg  
 
In 2020 heeft The Boat geëxperimenteerd met strenge veiligheidsnormen om ervoor te zorgen dat 
alle aankomende kapiteins een volledig veilige reis hebben. Sommige van deze normen zullen 
ongeacht de gezondheidssituatie dit jaar worden voortgezet, omdat ze de klantervaring 
aanzienlijk hebben verbeterd. 

 
Over Le Boat 
 
Over Le Boat Het verhaal van Le Boat begon in 1969, toen Michael Streat de firma Blue Line 
oprichtte, met een vloot van acht boten die het Canal du Midi bevaren. Na verloop van tijd groeide 
de vloot van Le Boat en opende het bedrijf bases in Europa en Canada.  
In 2019 vierde het bedrijf zijn 50e verjaardag. Als ambassadeur van een levenskunst, duizend mijl 
verwijderd van het massatoerisme, is Le Boat vandaag de dag de leider in het riviertoerisme in 
Europa en Canada en heeft het de grootste vloot van licentievrije rivierboten ter wereld.  
 
Naast de cijfers is Le Boat vooral de ambassadeur van een ware levenskunst tegen het tij van het 
massatoerisme en een verwoed tempo van het leven. Als koppel, met familie of vrienden, wordt 
ieder de kapitein van zijn of haar eigen boot en vakantie om de smaak van de vrijheid te 
herontdekken! Er zijn geen tijdschema's meer, geen verplichtingen meer, geen kant-en-klare 
maaltijden meer. Het enige wat u hoeft te doen is u te laten leiden door uw smaak en wensen van 
het moment om een op maat gemaakte route te maken en een onvergetelijke ervaring te beleven. 
De riviervaart opent het veld van de mogelijkheden, elke dag wordt een nieuw avontuur vol 
ontdekkingen, gelach, ontspanning en medeplichtige momenten. Wilt u redactionele zaken met 
ons bespreken, een persreis organiseren of informatie of cijfers opvragen, neem dan contact op 
met: 

 

Meer informatie Perscontact:  
Emily Deighton  
E-mail: emily.deighton@leboat.com  
Telefoon: +33 (0)7 52 62 20 24  
Facebook : https://www.facebook.com/LeBoat.NL  
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Instagram: @leboat.france  
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