
SAMEN GENIETEN VAN WAT VAKANTIE EN 
PURE FUN MET DE RIVIERVAKANTIES VAN 
LE BOAT
Op reis gaan is altijd intenser en leuker als je het samen doet: met je gezin, een bende 
vrienden, grootouders met hun kleinkinderen, ... Geen wonder ook. Nobelprijswinnaar 
van de Vrede Albert Schweitzer zei het immers al: "geluk is het enige wat verdubbelt als 
je het deelt".

Na twee jaar pandemie is er geen enkele groep die er niet van droomt om elkaar weer op 
te zoeken en er samen op uit te trekken:

• 88% van de Fransen wil van de vakantie profiteren om wat tijd door te brengen 
met familie en vrienden en die qualitytime te koesteren (zo blijkt uit een studie van 
Abritel van maart 2022);

• 65% van alle huisdiereigenaars neemt zijn huisdieren mee op reis of is toch van 
plan om dat in de toekomst te doen;

• 81% gaat dit jaar op reis met andere familieleden dan gewoonlijk omdat ze elkaar 
door de pandemie niet zo vaak hebben kunnen zien als ze wel wilden (studie 
Mariott);

• 12% is van mening dat in groep op vakantie gaan de enige manier is om het 
betaalbaar te houden.

Kortom: zowel voor families als vrienden die zo'n beetje overal verspreid wonen is 
samen op vakantie gaan synoniem voor dubbele pret.
Ja, maar... hoe doe je dat als je geen grote woning hebt om al die mensen te slapen te 
leggen?

Maak je geen zorgen: met Le Boat kan iedereen 'ongekende oorden' gaan verkennen 
aan het roer van zijn eigen boot, en dat ook zonder vaarbewijs. Een ongelooflijke 
ervaring die de banden tussen de crewleden alleen maar zal aanhalen...
Gun jezelf een magische vakantie:

Persberichten
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B – Neem de juiste bagage mee op reis
Wie met kinderen op vaarvakantie vertrekt, moet aan een aantal 
basisbenodigdheden denken:

• gezelschapsspelletjes voor de hele familie, heerlijk voor 
gezellige avonden vol pret;

• kleurboeken voor de allerkleinsten;
• leesboeken voor 's avonds of tijdens het zonnebaden (vergeet 

ook zeker geen zonnehoedje, zonnebrandcrème en zonnebril!);
• een verrekijker om naar de dieren op de oever te kijken.

Leg zeker ook hier en daar eens aan om lekker te gaan zwemmen en 
de kinderen zich te laten uitleven.

Jong en oud gaan graag op ontdekking langs de vele culturele, 
sportieve en natuurlijke trekpleisters langs de waterwegen. Enkele 
uren pret in een hoogteparcours, een park, een kasteel of een 
museum stilt ieders nieuwsgierigheid, smeedt banden en creëert 
onvergetelijke herinneringen.

HET ABC VAN EEN GESLAAGDE EN 
ONVERGETELIJKE VAKANTIE MET 
LE BOAT 
A – Kies een geschikt 'drijvend huis' 
Wie in groep reist, moet als een groep denken! Je boot moet groot 
genoeg zijn voor alle opvarenden.

Maar geen zorgen, wij hebben voor iedereen een passende boot: Le 
Boat heeft speciale boten voor grote groepen (voor 6 of 12 mensen) 
met 4 comfortniveaus. Er is genoeg uitrusting aan boord om volop te 
genieten zonder je opgesloten te voelen (bv. 2 tot 5 badkamers, 
afhankelijk van het bootmodel).

Ook de mogelijke bestemmingen zijn geschikt voor alle generaties: er 
is overal voor iedereen wel iets te doen en te zien, waar je interesses 
ook liggen (zonnebaden aan het strand, op verkenning op het 
platteland, lekker eten en wijn proeven, sporten of het historische 
erfgoed gaan ontdekken).

En wat nog meer is: je mag ook je huisdier meebrengen aan boord. 
Per slot van rekening hoort je dier ook bij je gezin. En daarnaast stel je 
gewoon zelf je aanbod samen, met extra fietsen, wifi of zelfs een 
barbecue.
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C – Laat je dagelijkse kopzorgen thuis en 
geniet van wat heerlijk nietsdoen
Wie kapitein is van zijn eigen boot, gaat en staat (of in dit 
geval: vaart) waar hij wil. Je kiest zelf waar en wanneer je 
aanlegt. Niets moet en alles kan.
Maar wie in groep reist, beslist samen natuurlijk: stel voor 
het vertrek duidelijke regels op voor de kinderen. Zo 
vermijd je spanningen en geniet iedereen van een 
onbezorgde vaarvakantie.
Daarna doet iedereen zijn eigen zin! Wie graag alles tot in de 
puntjes organiseert, kan de reis al op voorhand plannen, en 
ware avonturiers plukken gewoon de dag. Maar uiteindelijk 
kan iedereen aan boord volop genieten van de zon en la 
dolce vita... heerlijk om de batterijen weer helemaal op te 
laden!

ENKELE BESTEMMINGEN DIE 
IEDERS OGEN LATEN 

STRALEN

Nederland: dé bestemming bij uitstek voor een 
vaarvakantie!
Tulpenvelden, klompen, windmolens en kanalen zover het 
oog reikt! Gaat je volgende reis naar Nederland? Je zult het 
je niet beklagen! Het land is een intrigerende mix van 
kleuren, geuren en folklore, en de ideale 
vakantiebestemming voor wie op zoek is naar ontspanning, 
cultuur, traditie en contact met de natuur.

Je bezoekt er het Anne Frank Huis, het museum Het 
Rembrandthuis, de Heineken Experience of Utrecht. Je 
bewondert er talloze pittoreske dorpjes en smult er van de 
heerlijke goudakaas. 
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België: een vaarvakantie door een hartelijk landschap 
over de Vlaamse waterwegen.

Wie houdt van lekker eten en drinken kan niet missen met de meer 
dan 300 Belgische biersoorten en de wereldberoemde chocolade. 
Maar het bijzonderste is zonder twijfel het rijke architecturale, 
culturele en historische erfgoed en de feeërieke architectuur en 
drukke bedrijvigheid in de winkelstraten van steden als Brugge, Gent, 
Nieuwpoort, Antwerpen, Brussel of Bergen. Vergaap je aan de 
indrukwekkende concentratie kastelen, musea, industriële 
bezienswaardigheden, kerken, kloosters, groene ruimtes en 
ontspanningslocaties. 
Brugge wordt met zijn vele kanalen en bruggen ook wel het Venetië 
van het Noorden genoemd. De ideale plek ook om een lading 
chocolaatjes in te slaan.
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Het Canal du Midi: dé ideale bestemming voor wie 
houdt van lekker en gezellig tafelen
Het Canal du Midi is niet alleen een geklasseerd monument op de 
werelderfgoedlijst van UNESCO! Het biedt ook een uitgelezen kans 
om aan den lijve te ondervinden wat 'leven als God in Frankrijk' nu 
precies betekent.
In de steden en omliggende dorpjes is het nooit ver zoeken naar 
een gezellig cafeetje, toprestaurant of bruine kroeg. En je geniet er 
naar hartenlust van allerlei typische streekgerechten, zoals de 
onweerstaanbare cassoulet de Castelnaudary.
En als je er dan toch bent, is een bezoek aan de wereldberoemde 
wijnstreek zeker een aanrader. Je kunt er tal van wijngaarden en 
wijnkelders gaan bezichtigen: het Domaine de Cantalauze in 
Trèbes, het Domaine de Villarzens in Bram, het Château de Paraza 
in Paraza, het Domaine des Maels in Argens, het Maison Ventenac 
in Ventenac-Cabardès of het Domaine de Cibadiès - Domaines 
Bonfils in Capestang om er maar enkele te noemen.
Je kunt er proeven van de verschillende crus en als je besluit om 
een voorraad in te kopen, geniet je bovendien van speciale tarieven 
omdat je je flessen rechtstreeks bij de wijnboer koopt.

Canada: open ruimtes en gezonde lucht
Varen door Canada is genieten van een ongelooflijke ervaring in 
volle natuur. Dichter bij de wildernis kom je nergens anders. 
Tussen Ottawa en Kingstown ligt het 200 km lange Rideau 
Canal, waarlangs het heerlijk watersporten en fietsen is, maar 
ook een shoppingtrip of een gezellige ontmoeting met de 
Canadezen zijn echte aanraders.

Groot en klein smult hier van pancakes met ahornsiroop, een 
stukje pompoentaart met pecannoten of een hamburger met in 
ahornsiroop gekaramelliseerde bacon.
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À PROPOS DE 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. 

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. 

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




