
EEN NIEUW PERSPECTIEF: IN 2022 LATEN 
WE MET LE BOAT DE MASSA ACHTER ONS 
EN DAT MET TOT WEL 20% KORTING

2022 wordt het jaar van het goede nieuws, van amusement en 
reisplezier!

Niet alleen in Frankrijk maar ook elders beginnen de 
vaccinatiecampagnes hun vruchten af te werpen. De toekomst ziet 
er rooskleurig uit. We kunnen stilaan dromen van betere tijden en 
onze volgende reis... En wie kijkt er nu niet naar uit om wat 
deugddoende tijd door te brengen met mensen van wie we houden 
in de weidse natuur?

Het geheim van een geslaagde vakantie? Vaarvakanties zonder 
vaarbewijs op de prachtige waterwegen van Europa en Canada. Met 
Le Boat staan 9 landen en 17 regio's klaar om op eigen 
tempo verkend te worden.  

Nu het vaarseizoen 2021 voorbij is, biedt Le Boat serieuze 
kortingen voor wie nu al zijn vaarvakantie voor volgend jaar boekt! 
Maar wacht niet te lang: de vraag naar kanaalbootvakanties is 
enorm. Het is dan ook de perfecte manier om de drukke massa te 
ontvluchten.

Persberichten

https://www.leboat.nl?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-seasonlaunch-nov21&utm_campaign=pressrelease-seasonlaunch-nov21


VAARSEIZOEN 2022 BELOOFT EEN 
SUCCES TE WORDEN

Sinds het einde van de lockdown en andere maatregelen zag Le 
Boat zijn activiteiten fors toenemen: vaarvakanties zijn immers 
ideaal om in alle vrijheid opnieuw op reis te gaan, met het gezin of 
met vrienden, en ver van de drukke massa.

De Fransen konden op verkenning gaan in de mooiste streken van 
hun eigen land: de Camargue, het Canal du Midi, Bourgondië, de 
Charente... En dat daar bijzonder veel interesse voor bestaat, 
bleek ook in de andere landen waar Le Boat gevestigd is. In 
Engeland werden er dit jaar extra boten ingezet om te kunnen 
tegemoetkomen aan het toegenomen aantal bezoekers.

https://www.leboat.nl/vaarvakanties/frankrijk/charente?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-seasonlaunch-nov21&utm_campaign=pressrelease-seasonlaunch-nov21
https://www.leboat.nl/vaarvakanties/frankrijk/camargue?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-seasonlaunch-nov21&utm_campaign=pressrelease-seasonlaunch-nov21
https://www.leboat.nl/vaarvakanties/frankrijk/bourgondie?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-seasonlaunch-nov21&utm_campaign=pressrelease-seasonlaunch-nov21


En vandaag zien we dezelfde trend zich doorzetten: in Frankrijk , de 
favoriete bestemming van watersporters, stijgen de 
vakantieboekingen met 37%. Daarbij kiezen toeristen hoofdzakelijk 
voor korte verblijfformules.

De verkoop voor begin 2022 ligt hoger dan voor de pandemie. We 
raden al onze klanten dan ook aan om nu al te boeken, want de 
vaarvakanties voor 2022 verkopen razendsnel. Zo kunnen ze 
genieten van een voordelige aanbieding, een ruime keuze aan boten, 
bestemmingen en data, en van ons beleid "Varen met vertrouwen", 
dat hun extra gemoedsrust biedt. 

"Onze resultaten zijn veelzeggend: de meeste vakantiegangers 
zijn klaar om er opnieuw opuit te trekken! Onze boten vormen de 
ideale bubbel om ontspanning en wat vrijetijd met familie of 
vrienden te combineren. Al onze vaarroutes lopen door weidse 
natuur en lenen zich uitstekend om de bestemmingen op eigen 
ritme en in een rustig en veilig kader te verkennen. We kunnen niet 
wachten om onze klanten in 2022 weer aan boord te mogen 
verwelkomen."

Cheryl Brown, algemeen directeur van Le Boat

NU BOEKEN, DAT IS TOT 20% 
UITSPAREN!

Le Boat verwent iedereen die zijn vakantie voor 2022 boekt vóór 1 
december 2021.

De vroegboekkortingen  zijn bijzonder interessant:

• -15% bij boekingen van 7 nachten of meer;
• -10% op korte verblijven;
• Een extra korting van 5% voor al wie het hele bedrag betaalt bij 

boeking.

De kortingen gelden voor heel wat boten en voor bijna alle 
bestemmingen  in Frankrijk, Engeland, Schotland, Ierland, 
Duitsland, Nederland, België en Canada.

Boek nu om ervan te genieten! Zo bent u er zeker van dat uw 
gewenste boot en datum nog vrij zijn.

Bekijk de video

https://youtu.be/pvatkXr400U
https://youtu.be/MuPM6IV_RQ0
https://youtu.be/MuPM6IV_RQ0
https://www.leboat.nl/nieuw-vaarseizoen?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-seasonlaunch-nov21&utm_campaign=pressrelease-seasonlaunch-nov21
https://www.leboat.nl/vaarvakanties?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-seasonlaunch-nov21&utm_campaign=pressrelease-seasonlaunch-nov21


DE TOPBESTEMMING: HET CANAL 
DU MIDI 
Het Canal du Midi, dat is la dolce vita met een Zuid-Frans 
sausje van gezelligheid en onweerstaanbare gastronomie.

Er zijn verschillende vertrekpunten en een ruime waaier aan 
vaarwegen. Langs het 241 km lange kanaal uit de 17e eeuw 
vol pittoreske plekken komt u ogen en tijd te kort om alles 
te zien, beleven en ontdekken.

Het Canal du Midi tussen de Atlantische Oceaan en de 
Middellandse Zee staat bekend voor zijn zonneschijn, 
wijndegustaties en gastronomie. Het is ook een streek met 
een rijk cultureel en geschiedkundig erfgoed, 
indrukwekkende kathedralen, grote kastelen, oude ruïnes 
en middeleeuwse stadjes zoals het door UNESCO als 
werelderfgoed geklasseerde Carcassonne.

Bekijk de video

Voorbeeld van een vaarvakantie in 2022*:

• 7 nachten
• Heen en terug vanuit Homps
• Vanaf € 1448** (inclusief korting van de maand en 

de 5% extra korting bij betaling van het volledige 
saldo in één keer, in plaats van € 1819, wat 
neerkomt op een besparing van 20%)

* Wat al dan niet is inbegrepen in de boekingsprijs 
** Prijs vermeld op de website op 28/10/2021. 
Kanaalbootvakantie van één week aan boord van de Caprice 
(Comfort-gamma). Vertrek op 26 maart, aankomst op 2 april 
2022.

https://youtu.be/vbPsGMmc9o4
https://youtu.be/0MDepdr4qK4
https://youtu.be/0MDepdr4qK4
https://www.leboat.nl/vaarvakanties/frankrijk/canal-du-midi?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-seasonlaunch-nov21&utm_campaign=pressrelease-seasonlaunch-nov21
https://www.leboat.nl/vakantie-boeking?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-seasonlaunch-nov21&utm_campaign=pressrelease-seasonlaunch-nov21


COSY- EN ULTRA COMFORT-
BOTEN UIT DE HORIZON-
VLOOT

Sinds 2016 biedt Le Boat zijn klanten speciale bootmodellen 
aan die stuk voor stuk voldoen aan dezelfde hoge 
standaards: de Horizon-vloot. Die zijn stijlvol en bijzonder 
comfortabel, zodat hun opvarenden tijdens de vaart in de 
best mogelijke omstandigheden kunnen genieten van alle 
pracht die Europa en Canada te bieden hebben.

De Horizon-vloot omvat 5 boottypes. Het grootste model, 
de Horizon 5, biedt plaats aan tot 12 opvarenden. Die 
luxeboten zijn uitgerust met ruime dekken, lichte salons, 
volledig ingerichte keukens en grote ramen.

En voor seizoen 2022 hebben we groot nieuws! De vloot 
wordt uitgebreid met 11 gloednieuwe Horizon PLUS-boten. 
Zes ervan zijn voor Canada, vijf gaan naar verschillende 
bestemmingen in Frankrijk.

Die boten van de nieuwe generatie hebben hetzelfde 
ontwerp als de andere Horizon-modellen, maar met enkele 
belangrijke verbeteringen aan boord:

• Alle bedden hebben een matras van hotelkwaliteit met 
memory foam;

• Op de stoelen op het dek liggen premiumkussens;
• Ze werden uitgerust met smart-tv's om films en series 

te kijken en muziek te beluisteren.

© Holger Leue



VAREN MET VERTROUWEN, 100% VEILIG

In 2022 kunnen onze gasten blijven genieten van het beleid "Varen 
met vertrouwen" dat Le Boat in 2020 lanceerde.

Op iedere (nationale & internationale)   bestemming staan 
beproefde veiligheidsnormen  in voor een uitzonderlijk verblijf in 
alle veiligheid, zonder kopzorgen. 

Le Boat staat zoals altijd voor een intens gevoel van vrijheid: als 
kapitein aan het roer staan van een eigen boot, kunnen aanleggen 
en vertrekken zoals het uitkomt en zonder enige dwang is 
een ongelooflijke ervaring.

Voor het vertrek krijgen alle opvarenden alle informatie in digitale 
vorm mee, met een volledige video over alle nieuwe maatregelen 
(veiligheid, verbetering van de reinigingsprocedures in de 
vertrekhavens en op de boten van Le Boat, schermen van plexiglas 
en ontsmettingsgel aan de receptie...).

Le Boat, dat is ook een flexibel boekingssysteem: tot 14 dagen vóór 
het vertrek kan de boekingsdatum gratis worden veranderd! Beter 
nog: als de veiligheidsmaatregelen met betrekking tot COVID-19 
een vertrek in de weg staan, krijgen de klanten een tegoedbon of het 
hele bedrag terugbetaald tot op de dag van hun vertrek (zie 
voorwaarden op de website van Le Boat).

https://www.leboat.fr/preparer-son-voyage/normes-securite-covid?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-seasonlaunch-nov21&utm_campaign=pressrelease-seasonlaunch-nov21
https://www.leboat.nl/reisinformatie/varen-met-vertrouwen?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-seasonlaunch-nov21&utm_campaign=pressrelease-seasonlaunch-nov21
https://www.leboat.nl/reisinformatie/ons-covid-veiligheidshandvest?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-seasonlaunch-nov21&utm_campaign=pressrelease-seasonlaunch-nov21


Meer informatie

Web : www.leboat.be/nl - www.leboat.nl

   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 :	 emil	 .deighton@leboat.com

Tél. :	+33	(0)7.52.62.20.24

OVER LE BOAT

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. 

In 2007 fuseerde Blue Line met twee andere historische merken: Connoisseur 
(oorspronkelijk een botenbouwer op de Norfolk Broads) en Emerald Star, de Ierse 
cruisespecialist. Uit deze fusie werd Le Boat geboren. Het bedrijf werd al snel een 
maatstaf voor vaarcruises zonder vaarbewijs in Europa, en later opende Le boat ook 
een basis in Canada. 

Het bedrijf heeft de grootste vloot van rivierboten zonder vaarbewijs ter wereld: met 
900 boten in 9 landen, 17 vaargebieden en 33 bases. 

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.

https://www.leboat.nl/over-ons/50-jaar?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-seasonlaunch-nov21&utm_campaign=pressrelease-seasonlaunch-nov21



