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Vaargebieden

Vlak achter de Vlaamse kustlijn kunt u de Westhoek bevaren via 
de rustige Vlaamse waterwegen en genieten van de poëtische 
charme van dit gastvrije land. Als u Nieuwpoort verlaat, staat 
u met één been in de polders en met één been op de zand-
gronden van Vlaanderen. In het westen ligt het grote Westhoek 
natuurreservaat, een prima plaats om te wandelen. Aan de Gro-
te Markt in Veurne staat het imposante stadhuis maar ook de 
overdekte markt en de klokkentoren. Het Begijnhof is een stille 
getuige van het verleden. Gevangen in een net van kanalen 
overspannen door boogbruggen wordt Brugge wel het Venetië 
van het noorden genoemd. 

Beroemd voor zijn windmolens, tulpen en natuurlijk de kanalen 
is Nederland de perfecte bestemming voor een vaarvakantie. 
Ontdek de pittoreske dorpen en stadjes, kunst en historische 
musea. Bij Nicols vaart u vanuit Kerkdriel van waaruit u kan ge-
nieten van de fauna en flora van ‘De Biesbosch’ nationaal park 
en het beroemde kaasstadje Gouda of het mooie Den Bosch. 
Met Le Boat vaart u vanuit Vinkeveen waarbij u Amsterdam kan 
aandoen of een koel biertje geniet aan de grote sluis in Muiden. 
Vanuit Hindeloopen bezoekt u Workum en Leeuwarden of Har-
lingen aan de Waddenzee. 

De regio Meckenburg leent zich uitstekend voor een vaar-
vakantie. De landschappen tussen de meren, rivieren en 
kanalen zijn adembenemend en u ontdekt er een over-
daad aan flora en fauna. Wanneer u houdt van zwem-
men dan zijn de heldere waters van deze meren ideaal. 
De waterkwaliteit behoort hier tot de beste van Europa en 
op sommige plaatsen kan u tot wel 12 meter diep zien. 
Daarnaast kan u genieten van de rijke cultuur en geschie-
denis door een bezoek aan bijvoorbeeld Rheinsberg en 
zijn kasteel of de speciale huizen aan de waterkant in 
Mirow of in Röbel. 

EEN VAARVAKANTIE IS  
NIET ZOMAAR EEN VAKANTIE:  

HET IS EEN BELEVENIS!
Altijd al gedroomd over het varen met een boot, maar u heeft geen vaarbe-
wijs; Gallia maakt uw dromen waar ! Varen over de rivieren en kanalen, het 
ontdekken van de prachtige natuur, het ontmoeten van de lokale bevolking en 
het leven op het water… en dit alles op uw eigen tempo.

Er is geen voorafgaandelijke kennis van de vaarreglementen of brevet vereist. 

Een boot, een kanaal of rivier en enkele vrienden of familie aan boord. Meer 
hebt u niet nodig voor een geslaagde vakantie. Trossen los en u kan vertrek-
ken. Na een halfuurtje varen is het alsof u nooit anders gedaan hebt. Een 
sluis! De sluiswachter heeft de sluisdeuren al opengezet en rustig vaart u de 
sluis binnen. U legt aan waar u wil, in een pittoresk haventje of langs de oever, 
ver van alle drukte. U bepaalt zelf hoelang u aangemeerd blijft, wil u wat meer 
tijd om een dorpje in de buurt bezoeken, geen probleem! ´s Avonds gaat u uit 
eten in een gezellig restaurantje langs de oever of u kookt aan boord. En na 
een heerlijke maaltijd kruipt iedereen onder de lakens, het zachtjes kabbelen-
de water wiegt u al vlug in slaap.

Een echte familievakantie!
Bij een vaarvakantie komt iedereen aan bod. Er is altijd wel wat te doen. Een 
vaarvakantie is tegelijkertijd een actieve alsook een ontspannende vakantie 
die door alle generaties gesmaakt wordt. Via de vele kanalen en rivieren kan u 
Ierland, Frankrijk, België, Nederland, Duitsland, Engeland, Schotland en Cana-
da verkennen. Streken die u misschien al eens bezocht met de wagen kan u 
immers eveneens van op het water doorkruisen. Gallia biedt u vertrekbasissen 
en huurboten in interessante vaargebieden met tal van mogelijkheden. 

Een boot voor iedereen 
Zoals u in deze brochure zal zien zijn er boten voor ieders budget en vanaf 
2 personen tot 12 personen. Standaard boten, luxe boten en zelfs eco-vrien-
delijke boten in de vorm van elektrisch aangedreven boten. Boten met 1 bad-
kamer voor de boot of boten met een badkamer per kajuit ? Veel zonnige 
binnenruimte of liever een groot zonnedek ? Zou u graag binnen- en buiten 
uw boot kunnen besturen ? Heeft u graag wat hulp bij de besturing in de vorm 
van een boeg- en/of hekschroef ? Kijk eens bij de beschrijving en u heeft er 
zo eentje gevonden. Een raad geven we iedereen mee: boek uw boot niet op 
uiterste bezetting want wat extra ruimte is toch o zo fijn. 

Voorbereid op reis
Gallia bezorgt u een uitvoerige documentatie over uw vakantie. Een overzich-
telijke vaarwaterkaart met aanduiding van de haventjes, de mogelijkheden 
om water en diesel te tanken ontvangt u bij het oppikken van de boot aan de 
vertrekbasis. Ter plaatse vertrekt u niet zonder een uitgebreide toelichting van 
uw boot en een instructie in het varen. En geen schrik, buiten het stuurwiel, 
de gashendel en enkele andere instrumenten op het dashboard is er geen 
hightech aan boord. Dus u kan  ontspannen aan uw vaart beginnen. 
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Vaargebieden Vaargebieden

Frankrijk biedt u een enorme keuze aan vaargebieden - elk op hun manier perfect - met hun eigen specialiteiten.

Frankrijk

Bretagne, land van de legendes 
Land van magie en mysterie, rijk aan couleur locale en tradities. Langs de wateras 
van Brest tot Nantes kan men er historische schatten en opmerkelijke natuurrijkdom 
ontdekken. Geniet van de originaliteit van de granietarchitectuur, de landelijke kerken en 
kapellen, het fort van Josselin, het kasteel van de hertogen van Nantes of van Dinan en 
haar hoge vestingen die uitkijken over het estuarium. Grote delen van de waterwegen zijn 
uitsluitend voorbehouden voor de pleziervaart. Ga er op ontdekkingsreis naar de folklore, 
de schaaldieren, de lekkere crêpes en de lokale cider of de Muscadet uit Nantes. 

Anjou, kastelen aan en in het water 
Ontdek de Anjou-regio; bekend voor z’n gastronomie, kastelen, abdijen en gemoedelijk-
heid. Een ideaal gebied voor beginners met weinig sluizen. Ontdek de talloze dorpjes en 
steden die op u liggen te wachten verspreid langs de oevers.

Lot, reizen in een streek voor fijnproevers 
Een zonovergoten regio waar tradities zijn blijven bestaan. Op de marktjes ligt de 
ganzenlever naast piramides van aardbeien. Dit is het land van het ´goede eten´: de 
ganzenlever, de wijnen van Buzet en de Armagnac. De valleien inspireren vele fotografen 
en schilders en zijn bezaaid met buitenhuizen en Middeleeuwse kastelen. Hier vindt u 
de rijkdom van de Romaanse kunst met bv de kruisgang en de abdij van Moissac. De Lot 
baant er zich een weg door het hart van de ongerepte natuur. Veel van wat u hier zult 
ontdekken is vaak alleen maar vanaf de rivier te zien zoals de rustieke dorpen en middel-
eeuwse vestingen op de oevers van de Lot.

Charente, het Franse gevoel 
Charente is het oceaanland dat de rijkdom van zijn zeegeschiedenis bewaart: Rochefort, 
de oude koninklijke haven en de wijk van het Arsenaal. Dit is ook de regio van de cognac. 
Bezoek zeker de wijngaarden en zijn beroemde cognackelders. Geniet van fietstochten 
door het bosrijke landschap en langs velden vol zonnebloemen. Vergeet niet te proeven 
van de overheerlijke specialiteiten: mosselen en oesters van Marennes-Oléron, tong en 
tonijn samen met een overheerlijke Pineau de Charente.

Midi - Camargue, laat u verleiden door het mooie zuiden 
Canal du Midi, Europa’s oudste waterweg met zijn gewelfde bladerdaken, gevormd door 
de honderjarige plataanbomen, is uniek door zijn afmetingen en doordacht ontwerp. Dit 
is het paradijs voor waterliefhebbers maar ook van kunstliefhebbers met de majestueuze 
middeleeuwse stad Carcassonne en het Paleis van de Aartsbisschoppen en de kathedraal 
van Narbonne. Ook de innerlijke mens zal genieten met de cassoulet van Castelnaudary 
en de wijnen van de Minervois en de Corbières. De Camargue is één van de mooiste en 
zonnigste regio’s van Frankrijk. Hier vindt u levendige vissershavens zoals Le Grau-du-Roi of 
Sète maar ook rustieke dorpen zoals Bouzigues en Mèze aan het binnenmeer van Thau. 
Roze flamingo’s, stieren en paarden in alle vrijheid, sieren het landschap. De stranden en 
het nachtelijke leven van de Middellandse Zee zijn nooit veraf.

Franche Comté, een koninklijke rondreis 
Vaar in het spoor van de trekschuiten uit de 17e eeuw. Bewonder de verscheidenheid 
aan landschappen. De gastronomie en plaatsen zoals Dijon en Dôle maken deze regio 
onvergetelijk. Van massatoerisme gevrijwaard gebleven, is de natuurlijke schoonheid van 
deze streken grotendeels onontdekt en onaangeroerd gebleven.

Bourgogne, natuur, geschiedenis en lekker tafelen 
De Bourgogne bezit de ideale bodem voor wijngaarden en hier ligt dan ook de bakermat 
van de beroemde Franse keuken en de fijne wijnsoorten. Met zijn rijke geschiedenis van 
de hertogen van Valois en de koningen van Frankrijk kan men overal verspreid over het 
landschap de sporen terugvinden in de vorm van landhuizen en kastelen. Het aantal 
historische sites en monumenten langs het water is indrukwekkend. De Bourgogne is dan 
ook het middelpunt van de Romaanse en Gotische kunst. 

Vallée de la Saône 
U zal gecharmeerd zijn door de rust en de ongereptheid van de natuur. Dit stuk van de 
Vogezen was erg in trek vanaf de Gallo-romaanse periode. Getuigen hiervan zijn o.a. de 
plaatsjes Selles en Port-sur-Saône.

Elzas, een mix van culturen 
Frans maar toch ook een beetje Duits. De oude huizen, dikwijls gedeeltelijk in vakwerk, 
sieren de middeleeuws ogende dorpjes. Ga zeker even langs in één van 200 musea en 
kunstgalerijen in deze kleinste provincie van Frankrijk. Geniet van de vele wijnen en bieren 
die de Elzas rijk is samen met de typische specialiteiten en het beroemde Kougelhopfge-
bak. Tijdens de tocht kan u genieten van de verschillende reliëfvormen en het contrast 
tussen de Lotharingse bossen en de Elzassische vlakten.

Val de Loire – Nivernais, tussen heuvels en bossen 
Talloze dorpjes die dikwijls de wortels van hun ontstaan in de middeleeuwen moeten 
zoeken. Nivernais is in Frankrijk bekend als dé kastelenregio. Het landschap leent zich 
uitstekend om, ter afwisseling, een uitdagende fiets- of wandeltocht te maken. Bezoek de 
steden en dorpen uit de middeleeuwen zoals Vezelay of het indrukwekkende aquaduct 
van Briare. Dit is een uitstekende regio om te vissen op forel of te zwemmen in de Loire. Hier 
geniet u ook van de uitstekende witte wijn van Sancerre en de geitenkaas van Chavignol. 

De 2 vertrekplaatsen in Engeland: Benson en Chertsey zijn ideale startplekken om het mooi-
ste stuk van de rivier de Theems te ontdekken. Vaarvakanties in beide richtingen nemen u 
mee naar de oudste en mooiste steden en dorpen in het hart van Engeland. Ondertussen 
brengt u een bezoek aan Oxford met zijn beroemde kathedraal en universiteit of het pitto-
reske dorpje Henley-on-Thames met zijn mooie vakwerkhuizen. Maar ook Windsor Castle of 
Legoland Windsor behoren tot de mogelijkheden. 

Vanuit Carrick-on-Shan-
non vaart u naar het 
mooie Lough Key, langs 
talrijke meren met ver-
schillende plaatsen om 
aan te leggen. Hierna 
mondt het kanaal uit in 
Acres Lake, dat beheerst 
wordt door het Iron ge-
bergte. Na deze korte 
vaart bent u zeker van uw 
vaarkunst en is het ogen-
blik daar om op de Shan-
non naar het zuiden 
te varen, waar de rivier 
versmalt tot Jamestown. 
Meer naar het zuiden 
volgt een opeenvolging 
van meren, een paradijs 
voor ornithologen en 
vissers. De rivier kronkelt 
naar Kinglass Lake en 
de rivieren Grange en 
Mountain.
Vanuit Banagher, dat iets ten noorden van Lough Derg ligt, hebt u de keuze om noordelijk 
de Shannon op te varen of zuidelijk naar Lough Derg te varen. Het meer heeft een lengte 
van meer dan 10 mijl. Meer naar het zuiden bevindt zich Killaloe, dat de indruk geeft in 
een fjord gelegen te zijn. Hier eindigt ook het bevaarbare gedeelte van de Shannon. Op de 
terugweg naar boven, komt u langs één van de mooiste trajecten tot aan Athlone.
Vanuit Bellanaleck hebt u keuze te over: u kan zowel op het Lower als op het Upper Lough 
Erne varen, ofwel kiest u richting Shannon langs het kanaal. De grens met Noord-Ierland 
stelt geen enkel probleem.

Varen in Schotland is een 
magische reis langs het 
prachtige Caledonisch Ka- 
naal, misschien wel de 
mooiste rivier van Schot-
land. U doorkruist Loch 
Ness, Loch Oich, Loch Loc-
hy of met de dramatische 
en wilde Schotse Highlands 
op de achtergrond. Onder-
weg bezoekt u Inverness, 
probeert u de golfbanen in 
Fort Augustus, gaat u op be-
zoek in de Ben Nevis Whisky 
distilleerderij in Fort William 
of Glengarry Castle. U be-
klimt Ben Nevis of neemt de 
gondel omhoog voor een 
onvoorstelbaar uitzicht op 
de wijde omgeving. 

Halverwege tussen Ottawa en Kingston vindt u Smith Falls, de vertrekbasis in Canada. Hier 
ontdekt u de schoonheid van Rideau Canal door uw eigen Canadese avontuur aan te gaan. 
Vaar moeiteloos van Ottawa naar Kingston over een serie van meren, rivieren en kanalen. 
Dompel u onder in de betoverende natuurlijke wonderen, schilderachtige plaatsjes en dyna-
mische steden in het gebied. Of u nu adembenemende natuur of levendige cultuur zoekt. 
Canada heeft het allemaal ! En als extraatje vaart u steeds met een gloednieuwe boot. 

Engeland

Ierland

Schotland

Canada

Le Boat

Le Boat

Carrick Craft

Le Boat

Le Boat
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Nicols # Nederland | Duitsland | FrankrijkCarrick Craft # Ierland

De Shannon en de Erne Waterways zijn spectaculaire, onbedorven vaargebieden in het midden van Ierland. Hier ontdekt u de glooiende, groene Ierse landschappen, de magische kastelen 
en round towers en waterwegen om van te dromen. Carrick Craft biedt u de keuze uit 15 verschillende boottypes voor 2 tot 10 personen, van budget tot grote luxe cruisers. Dompel u onder 
in prachtig Ierland en geniet in gezinsverband of met vrienden van een zalige ontspannen vakantie. 

Nicols biedt een grote vloot moderne en gemakkelijk bestuurbare boten aan in gans Frankrijk, in Nederland en in Duitsland. In de brochure vindt u slechts een selectie, indien u dit wenst 
sturen wij gratis de uitgebreide Nicols brochure naar uw reisagent. 

VLOOT

De Nicols vloot bestaat uit verschillende categorieën van schepen, geëvolueerd volgens 
tijdstip van bouw en moderne trends. Doordat Nicols zowel ontwerper als constructeur is 
van zijn boot kan hij perfect inspelen op wijzigende gewoontes en hedendaagse trends.

Gamma Riviera 
Dit is de eerste en dus de oudste reeks boten van Nicols. Ideaal voor een eerste kennis-
making met cruising. Ze zijn zeer handig bestuurbaar, bieden comfortabele ruimtes, een 
openschuifbaar dak zodat u volop van de zon kan genieten en een zeer goede prijs/kwali-
teitsverhouding. Nicols beschikt over 2 types met een afmeting tussen de 9.20 en 11.20m, 
bestemd voor 6 tot 10 personen. 
Gamma Sedan
Een reeks exclusief voor Nicols ontworpen schepen met een mooi zonneterras achteraan, 
ruim genoeg om te eten, en een leefruimte op dezelfde hoogte waardoor u ten alle tijden 
een panoramisch zicht heeft. Hierdoor heeft ook de kapitein meer plezier aan zijn reis door 
constant contact met zijn medereizigers. De meeste types van de Sedan klasse hebben 
dubbele besturing. Nicols beschikt over 9 verschillende types met een afmeting tussen 8m 
en 13m, bestemd voor 2 tot 12 personen.
Gamma Confort
De Confort schepen zijn zeer recente schepen met ruime kajuiten die allemaal over een 
eigen badkamer beschikken. Deze luxueuze schepen hebben vooraan en achteraan een 
terras en ook hier een dubbele besturing met een zonnedek op het dak. We vinden telkens 
hetzelfde ontwerp terug: kajuiten vooraan en achteraan op de boot, gescheiden door een 
centrale woonkamer voor een maximale privacy. Een beveiligde toegang om zowel naar 
het voorterras (via een geïntegreerde gang in de romp) als het achterterras te gaan, toe-
gankelijk vanuit de woonkamer met een schuifdeur; via een comfortabele trap komen we 
op het zonnedek. Een zijdeur voor de toegang tot de waterkant, een geïntegreerde trap in 
de romp om achteraan naar het zwemplatform te gaan: er werd aan alles gedacht voor het 
comfort van de passagiers! De ideale boot voor een bemanning samengesteld uit verschil-
lende koppels. Nicols beschikt over 5 types met een afmeting tussen 8,85 m en de 13,50 
m en een bezetting van 4 tot 10 personen. Het paradepaardje van deze klasse is zeker de 
1350 VIP met zijn luxueuze uitrusting zoals televisie, microgolf en airco. 
Gamma Estivale
Estivale is een perfect compromis tussen Sedan en Confort met een terras vooraan en 
achteraan op dezelfde hoogte als de leefruimte. De keuken is luxueus ingericht en de boot 
beschikt over een ruime en comfortabele leefruimte en badkamer. Ook dit gamma is uit-
gerust met dubbele besturing en zonnedak. Voor zij die een verfrissende duik wensen te 
nemen, beschikken de schepen, Nicols Duo, Nicols Quattro, Nicols Sixto en Nicols Octo, 
over een buitendouche.
Gamma Estivale Fly
Fly is de nieuwste categorie boten en is de luxe versie van het Estivale gamma. Deze boten 
zijn makkelijk bestuurbaar gezien zij zowel een boeg- als een hekschroef hebben. Verder 
beschikt dit gamma over een ontbijthoek en een buitenkeuken op het bovendek. Voor zij 
die heerlijk willen genieten van de buitenlucht zijn er 2 dek matrassen voorzien.  

Zwembad
Naast deze 5 gamma’s is Nicols ook de bedenker van het drijvende verwarmd zwem-
bad(je). Dit zwembadje is een perfect verlengstuk van de boot voor families. Kinderen en 
volwassenen kunnen er in alle veiligheid van genieten. Dankzij een afdekplaat kan het 
zwembadje eveneens gebruikt worden als bijkomend terras.
Vaargebieden/vertrekbasissen en vertrekdagen

Symbool Streek Vertrekbasis Vertrekdag
AL1 Alsace Saverne 1 5 6
AL2 Alsace Harskirchen 1 5 6
AN1 Anjou Sablé sur Sarthe 1 5 6
AN2 Anjou Grez-Neuville 1 5 6
AN3 Anjou Laval -  1 5 6 
  enkel voor one way 
  met Sablé sur Sarthe
AQ1 Aquitaine Buzet-sur-Baïse 1 5 6
AQ2 Aquitaine/Lot Cahors 1 5 6
BO1 Bourgogne Brienon 1 5 6
BO2 Bourgogne Venarey-les-Laumes 1 5 6
BR1 Bretagne Glénac 1 5 6
BR2 Bretagne Sucé sur Erdre 1 5 6
CA1 Camargue Aigues-Mortes 1 5 6
CA2 Camargue Le Somail -  1 5 6 
  enkel voor one way  
  met Aigues-Mortes 
CH Charente Sireuil 1 5 6
FC1 Franche-Comté Dole 1 5 6
FC2 Franche-Comté Port-sur-Saône 1 5 6
MI1 Canal du Midi Le Somail 1 5 6
MI2 Canal du Midi Port Lauragais 1 6
DU1 Duitsland Fürstenberg 1 5 6
DU2  Duitsland Lübz 1 5 6
NL Nederland Kerkdriel 1 5 6

Ontdek alles over een vaarvakantie in Ierland, de boten en de prijzen op  
www.gallia.be/varen/in-Ierland.htm 
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Beschikbare Schepen

De tweeletter-aanduidingen (soms met bijkomend cijfer) geven weer in welke vertrekbasis-
sen u deze schepen kan huren. 

# 1. Sedan Primo  2+2 pers. - 7,95 x 3,40 m 
   AL1   AN1   AN2   AQ1   AQ2   BO1   BR1   BR2   CA1   CH   FC1   FC2   MI1   MI2i  DU1i    
Ideale boot voor 2 personen. 1 Kajuit vooraan met tweepersoonsbed en eethoek/tweepersoons-
bed, douche/wc. Ingerichte keuken. Ideale budgetvriendelijke boot voor jouw eerste riviercruise.

# 2. Sedan 800   2 +1 pers. - 8,00x2,50m  
 CH   MI1i   

Ideale boot voor 2 personen. Eén kajuit vooraan met tweepersoonsbed en eethoek/een-
persoonsbed, douche/wc. Ingerichte keuken.

# 3. Estivale Duo 2 + 2 pers. - 8,85x3,40m 
  AL1   AL2   AN1   AN2   AQ1   BO2   BR1   BR2   CA1   CH   FC1   FC2   MI1   MI2   NLi 
Cruiser met binnen- en buitenbesturing. Zonnedek achteraan. Ruim salon met keuken en 
eethoek /tweepersoonsbed. Kajuit vooraan met tweepersoonsbed. Douche/wc. Zwemlad-
der en buitendouche. 220v stroomaansluiting.

# 4. Confort 1350 VIP 4 + 2 pers. 13,50x3,80m  
  AL1i 
Vipuitgave van Confort 1350 voor 4 personen. Achteraan ruime kajuit met douche/elec-
trische wc/lavabo en televisie, vooraan kajuit met douche/electrische wc en televisie. Eet-
hoek/tweepersoonsbed. Luxueuze inrichting met airco, televisie, radio en cd-speler, goed 
uitgeruste keuken met microgolfoven, oven, koelkast met diepvriezer. Binnen- en buitenbe-
sturing. 220v stroomaansluiting en een boegschroef.

# 5a. Estivale Quattro B 4 + 2 pers - 10,85x3,80m 
 AL1   AN1   AN2   AQ1   AQ2   BO1   BR1   BR2   CH   FC1   FC2i   

 MI1   MI2   NLi  AL2i  DU2i
Vooraan 2 kajuiten waarvan 1 met een tweepersoonsbed en 1 met 2 eenpersoonsbedden. 
Eethoek/tweepersoonsbed. 2 x douche/wc. Binnen- en buitenbesturing. 220v stroomaan-
sluiting en een boegschroef

# 5b. Estivale Quattro S  4 + 2 pers - 10,85x3,80m 
 AL1   BO1   BR1   CA1   FC1   MI1i 

Zoals de Quattro maar de Quattro S heeft een nog luxueuzere kajuit met volwaardige 
douchecel en elektrische wc. Binnen- en buitenbesturing. 220v stroomaansluiting en een 
boegschroef.

# 5c. Estivale Quattro Fly C   4 + 2 pers - 12,95x3,85m 
 AL1   MI1i 

Vooraan 2 kajuiten waarvan 1 met een tweepersoonsbed en 1 met 2 eenpersoonsbedden. 
Beide met douche/elektrische wc/lavabo. Luxueuze inrichting met airco, televisie, radio en 
cd-speler, goed uitgeruste keuken met microgolfoven, oven, koelkast met diepvriezer en 
vaatwasser. Tweede eethoek op het zonnedek met een buitenkeuken. Binnen- en buitenbe-
sturing. 220v stroomaansluiting en een boegschroef.

# 6. Confort 900 DP  4 + 3 pers. - 8,85x3,40m 
 AL1   AL2   AN1   AN2   AQ1   BO1   BO2   BR1   BR2   CA1   CH   FC2   MI1   MI2   DU2i 

Eén kajuit met tweepersoonsbed en één kajuit met tweepersoonsbed en klein eenper-
soonsbed, eethoek/tweepersoonsbed. 2 x douche/wc. Ingerichte keuken. 220V stroomaan-
sluiting. Binnen- en buitenbesturing.

# 7. Sedan 1000  6 + 2 pers. - 10,00x3,70m 
  AL1   AN2   BO2   BR1   BR2   CH   FC1   FC2   MI1   MI2i  DU1i   
Zeer ruime boot met kuip achteraan. 3 kajuiten met tweepersoonsbed en eethoek/twee-
persoonsbed. 2 x douche/wc. Binnen- en buitenbesturing. Ingerichte keuken.

©
 HellardM

-Bfluvial

# 8. Sedan 1010  6 + 2 pers. - 10,00x3,70m  
 AL2   AN1   BO1   FC1   FC2   DU2i 

Aan te bevelen voor 4 volw. en 2 kinderen. Vooraan 2 kajuiten met een tweepersoonsbed.  
Middenschips nog een slaapgelegenheid met tweepersoonsbed en eethoek/tweeper-
soonsbed. 2 x douche/wc. Binnen- en buitenbesturing.

# 9. Riviera 920  6 + 2 pers. - 9,20x3,40m 
  AN1   AQ1   BO2   BR2   CHi 
2 kajuiten met telkens een tweepersoons- en een eenpersoonsbed. Eethoek/tweeper-
soonsbed. 1 Douche en apart toilet. 

# 10a. Estivale Sixto  6 + 2 pers. - 13,50x3,80m 
  AL1   AL2   AN1   BO2   BR1   CA1   CH   FC1   FC2   MI1   MI2   NLi 
Vooraan 3 kajuiten met tweepersoonsbedden. Eethoek/tweepersoonsbed. 2 Douches/
wc’s. Binnen- en buitenbesturing. 220v stroomaansluiting en een boegschroef. 
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# 10b. Estivale Sixto Prestige C  4 pers. - 13,50x3,80m 

 AL1   CA1   MI1   MI2i 
Identieke aan de Sixto Prestige maar met airco, 1 extra douche/WC ruimte en een kleed-
kamer.

# 10c. Estivale Sixto Green  6 + 2pers. - 13,50x3,8m 
  AL1i 
Zelfde indeling als de Estivale Sixto, maar vaart volledig elektrisch en dus 100% in harmonie 
met de natuur.

# 10d. Estivale Sixto Fly C  6 + 2 pers. - 13,50x3,80m 
  MI2   CA1i 
Vooraan 3 kajuiten waarvan 1 met een tweepersoonsbed en 2 met 2 eenpersoonsbedden. 
Allen met douche/elektrische wc/lavabo. Luxueuze inrichting met airco, televisie, radio en 
cd-speler, goed uitgeruste keuken met microgolfoven, oven, koelkast met diepvriezer en 
vaatwasser. Tweede eethoek op het zonnedek met een buitenkeuken. Binnen- en buitenbe-
sturing. 220v stroomaansluiting en een boegschroef.

# 11. Confort 1100  6 + 3 pers. - 11,10x3,40m 
  AL1   AN1   AN2   AQ1   BO1   BR1   CH   FC1   FC2   MI1   MI2   CA1i
Ideaal voor 6 personen. 2 kajuiten met tweepersoonsbed en 1 kajuit met tweepersoons-
bed en éénpersoonsbed + eethoek/tweepersoonsbed. 3 x douche/wc. Ingerichte keuken.  
Binnen- en buitenbesturing. 220V stroomaansluiting.

# 12. Sedan 1160  8 + 2 pers. -11,50x3,70m 
  AL1   AN1   BO1   CHi 
4 kajuiten waarvan 3 met 1 tweepersoonsbed. 2 x douche/toilet/lavabo. Eethoek/tweeper-
soonsbed. Binnen- en buitenbesturing.

# 13. Sedan 1160N   8 + 2 pers.- 11,50x3,70m  
   BO1   CHi   DU1i
4 kajuiten waarvan 3 met 1 tweepersoonsbed. 2 x douche/toilet/lavabo. Eethoek/tweeper-
soonsbed. Binnen- en buitenbesturing. 220V stroomaansluiting.

# 14. Sedan 1170  8 + 2 pers. - 11,50x3,70m 
  AN1   AN2   AQ1   AQ2   BR2   MI1   MI2i  DU2i  
4 kajuiten met elk 1 tweepersoonsbed, eethoek/tweepersoonsbed. 2 x douche/wc. Binnen- 
en buitenbesturing.

# 15. Confort 1350B   8 + 2 pers. - 13,50x3,80m 
  AL1   AL2   AN1   AN2   AQ1   BO1   BO2   BR1   FC1   FC2   MI1   MI2i 
Ruime cruiser, ideaal voor groot gezin of 2 families. 4 kajuiten: 2 met tweepersoonsbed 
en 2 met ofwel 1 tweepersoonsbed of 2 eenpersoonsbedden. Ruime salon met keuken 
en stuurhut. Zonneterras. 4 x douche/elektrische wc. Binnen- en buitenbesturing. 220V 
stroomaansluiting en boegschroef.

# 16. Sedan 1310  10 + 2 pers. - 13,00x3,70m 
  AL1   AN1   AQ1   BO2   BR1   FC1   FC2   MI1   MI2i  
5 kajuiten met tweepersoonsbedden, eethoek/tweepersoonsbed, 2 Douches/wc’s en 1 
afgescheiden wastafel. Binnen- en buitenbesturing. 
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# 17a. Estivale Octo  8 + 2 pers. - 13,50x3,80m 
  AL1   AL2   AN1   AQ1   BO2   BR1   CA1   CH   FC1   FC2   MI1   MI2i 
4 kajuiten met tweepersoonsbedden, eethoek/tweepersoonsbed, 2 douches/wc’s. Binnen- 
en buitenbesturing, 220V stroomaansluiting en boegschroef. Zwemladder en buitendouche
.

Prijs 2021 per cruiser voor de Midi/Camargue streek  FRNICO2
Schip 20/3-30/4/21 1/5-4/6/21 5/6-25/6/21 26/6-9/7/21 10/7-20/8/21 
  25/9-7/11/21 11/9-24/9/21 28/8-10/9/21 21/8-27/8/21
1.Sedan Primo 1018 1357 1442 1577 1696
2.Sedan 800 726 968 1029 1125 1210
3.Estivale Duo 1374 1832 1947 2130 2290
5a.Estivale Quattro B 1831 2441 2593 2837 3051
5b.Estivale Quattro S 1976 2634 2799 3062 3293
5c.Estivale Quattro Fly C 2605 3473 3690 4037 4341
6.Confort 900 DP 1478 1971 2094 2292 2464
7.Sedan 1000 1425 1900 2019 2209 2375
10a.Estivale Sixto 2485 3314 3521 3852 4142
10b.Estivale Sixto Prestige C 2679 3572 3795 4152 4465
10d.Estivale Sixto Fly C 3073 4097 4353 4763 5121
11.Confort 1100 1699 2266 2407 2634 2832
14.Sedan 1170 1718 2290 2434 2663 2863
15.Confort 1350B 2511 3348 3557 3892 4185
16.Sedan 1310 2236 2982 3168 3466 3727
17a.Estivale Octo 2532 3376 3587 3925 4220
17b.Estivale Octo Fly C 3119 4159 4419 4835 5199
Zwembad 197 262 279 305 328
Indien een verhuring over 2 verschillende periodes loopt, wordt de prijs pro rata berekend naargelang het aantal dagen in 
elke periode.

Inrichting van de boot

Keuken: Deze is uitgerust met spoelbak, werktafel, kasten, volledige keukeninrichting met 
bestek en glaswerk. Gasvuur, ijskast en verlichting zijn natuurlijk ook aanwezig.
Verwarming: De hele boot kan verwarmd worden.
Water: De boot is uitgerust met een groot waterreservoir en er is koud en warm stromend 
water, douche en wc. (2 of meerdere wc’s/douches in de grotere boten).
Linnen: Een volledige uitrusting, overeenkomstig het aantal personen aan boord, met 
lakens, dekens en hoofdkussens is in de prijs begrepen. Bij Nicols zijn handdoeken niet 
inbegrepen.
Gas: Elke boot is uitgerust met 2 flessen gas waarmee het gasfornuis werkt. Deze flessen 
bieden u 1 à 2 weken autonomie.
Brandstof: Wanneer u de boot in ontvangst neemt, is hij volgetankt; voldoende voor meer 
dan één week varen. 

Nuttige informatie

Minimum leeftijd: Varen is gemakkelijk, maar een boot is een kostbaar bezit. Rederijen 
vragen daarom dat de bestuurder minstens 18 jaar is. Verder is er geen enkele voorafgaan-
delijke kennis van de vaarreglementen of brevet vereist.
Technische problemen: Deze komen zelden voor, maar indien nodig kan u steeds de crui-
serbasis contacteren, zij komen u ter plaatse helpen.
Parking: Uw wagen kan u achterlaten op de voorziene parking, open of overdekt. Op som-
mige basissen vindt u bewaakte parkings, ter plaatse te betalen.
Inscheping: Weekhuur: de cruisers zijn beschikbaar vanaf 16 uur de eerste dag van de 
huurweek. Ten laatste om 09 uur de laatste dag moet de cruiser in goede staat en proper 
terug ingeleverd worden. Afwijkende uren voor miniweek en weekend.
Instructies: Bij het in ontvangst nemen van de boot voorziet u minimum een half uur voor 
instructies over de boot en het varen in Frankrijk (Frans/Engels) en Nederland (Nederlands/
Engels). Dit is inbegrepen in de prijs. In Duitsland legt de overheid een verplichte introductie 
op van 3u met een kostprijs van 50€ (ter plaatse te betalen). Deze wordt gegeven in het 
Duits, Engels of Frans.
Verzekering: Wij raden u aan om een annuleringsverzekering te nemen bij reservatie. De 
annuleringskosten voor cruisers kunnen immers oplopen tot 100%.
Enkelrichting verhuring: De cruisermaatschappij behoudt het recht om de richting van 
een enkelrichting verhuring te veranderen en eventueel ook een heen- en terugvaart aan te 
bieden indien de omstandigheden dit vereisen. Om de juiste richting van uw enkelrichting 
verhuring te kennen MOET u Gallia of de cruisermaatschappij contacteren in de week vóór 
uw vertrek.
Droogte/Overstroming: De cruisermaatschappij wijst elke verantwoordelijkheid af indien 
bepaalde waterwegen niet bevaarbaar zijn omwille van droogte, overstroming of stakingen 
en voorziet in dit geval geen terugbetaling. 
Waarborg: Voor u met de cruiser vertrekt vraagt men u een waarborg te betalen. Deze 
mag met Credit Card voldaan worden. Men kijkt uw boot na op het einde van de verhuring, 
is deze in goede staat en proper dan betaalt men u uw waarborg terug min de verbruikte 
brandstof. Bij sommige maatschappijen kan u de vrijstelling op de omniumverzekering ter 
plaatse afkopen. Dan betaalt u naargelang het type boot een niet terugbetaalbaar bedrag. 
Op deze manier bent u 100% verzekerd tegen schade aan de boot of bijboot.
Feestdagen: Op bepaalde feestdagen (o.a. 1 mei, Pasen, Pinksteren, 14 juli, 1 november en 
11 november) werken de sluiswachters niet en kan het zijn dat u uw reisweg moet aanpas-
sen om op het einde van uw vakantie tijdig terug in de basis aan te komen.

Wanneer inschrijven? Ondanks de enorme vloot en de grote keuze uit verschillende boten 
is het aan te raden tijdig te boeken. Veel van onze klanten leggen immers dadelijk na hun 
reis hun boot voor het volgende jaar vast. Laatkomers hebben dan ook heel wat beperkin-
gen in hun keuze.

Praktisch
De prijzen zijn per week en per cruiser. Indien een verhuring over 2 verschillende periodes 
loopt, wordt de prijs pro rata berekend naargelang het aantal dagen in elke periode.

Verhuring weekend
Frankrijk mogelijk van 20/3/21 tot 9/7/21 en van 21/8/21 tot 7/11/21

- vrijdag 16u00 tot zondag 17u00: 50 % korting op de weekprijs
- donderdag 16u00 tot zondag 17u00: 35% korting op de weekprijs

Verhuring miniweek
35% korting op de weekprijs
Frankrijk mogelijk van 20/3/21 tot 9/7/21 en van 21/8/21 tot 7/11/21

- maandag 15u00 tot vrijdag 09u00
- dinsdag 15u00 tot zaterdag 09u00

Verhuring week
Vanaf 15u00 tot 18u00 de eerste dag, tot 09u00 de laatste dag 

Sluizen: De sluizen kunnen gesloten zijn op bepaalde feestdagen zoals 1/5,14/7, 15/8 
en 1/11.
Enkelrichtingverhuring
Toeslag: € 150. Mogelijk tussen volgende basissen in beide richtingen:   Glénac/Sucé-Er-
dre, Grez-Neuville/Sablé sur Sarthe, Sablé sur Sarthe/Laval, Le Somail/Port-Lauragais, Le 
Somail/Aigues-Mortes, Venarey/Brienon, Dole/Port sur Saône. Enkelrichting varen wordt 
door de rederij als een extra service beschouwd waardoor de richting van de cruise maar 
definitief bevestigd wordt 1 week voor vertrek.
Verzekeringen
Een uitgebreide verzekering voor onvrijwillige schade of schade aangebracht door derden 
is inbegrepen. Steeds met een eigen risico. De huurder blijft zelf aansprakelijk voor het be-
drag van de vrijstelling: hij kan bij een verzekeraar naar eigen keuze een verzekering nemen 
die het vrijkopen van de helft van het eigen risico dekt. De verzekering dekt echter nooit de 
burgerlijke aansprakelijkheid van de huurder en de schade, het verlies en andere onkosten 
voortvloeiend uit: opzettelijke of niet te verontschuldigen fout, besturing in dronken toestand 
en / of onder invloed van verdovende middelen, schending van de riviernavigatie code.
De huurder kan zich ook apart verzekeren tegen annuleringskosten en kosten voor bijstand 
aan personen. 
Er kan steeds een annuleringsverzekering bij Gallia afgesloten worden aan 6,3% van de 
totale reissom en een gecombineerde annulerings- en bijstandsverzekering aan 7,5% van 
de totale reissom. 

Zwembad: Verwen uzelf met een eigen zwembad(je) aan uw boot. Dit kan gereserveerd 
worden als aanhanger achter uw boot. Beschikbaar voor alle boten behalve N800, R920,  
Primo en het Estivale Fly gamma. Helaas is een zwembad niet in alle vertrekhavens beschik-
baar. Afmetingen 2,55 x 3,10 m. Bevat 700 liter en is geschikt voor maximum 3 personen. 
Door de overkoepeling erop te plaatsen heeft u een extra terras. Indien de totale lengte van 
de boot + zwembad meer dan 15 meter is moet je in het bezit zijn van een vaarbewijs!

# 17b. Estivale Octo Fly C 8 + 2 pers. - 14,95X3,85m 
  AL1   BR1   CA1   CH   FC1   MI1   MI2i 
4 kajuiten met tweepersoonsbedden, eethoek met TV/tweepersoonsbed, 4 douches/wc’s. 
Airco. Volledig uitgeruste keuken met micro golf en vaatwasser. Tweede eethoek op het 
zonnedek met een buitenkeuken. Binnen- en buitenbesturing, 220V stroomaansluiting en 
boegschroef. Zwemladder en buitendouche.

# 17c. Estivale Octo Fly  8 + 2 pers. - 14,95X3,85m 
  NLi 
4 kajuiten met tweepersoonsbedden, eethoek/tweepersoonsbed, 4 douches/wc’s. Volledig 
uitgeruste keuken. Tweede eethoek op het zonnedek met een buitenkeuken. Binnen- en 
buitenbesturing, zwemladder en buitendouche. 220V stroomaansluiting en boegschroef.

©
 Nicols
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Prijs 2021 per cruiser voor alle streken in Frankrijk met uitzondering van   
Midi/Camargue Aquitaine/Lot(AQ2)= +80 €  FRNICO1
Schip 20/3-30/4/21, 1/5-4/6/21, 5/6-25/6/21, 26/6-9/7/21, 10/7-20/8/21 
  25/9-7/11/21 11/9-24/9/21 28/8-10/9/21 21/8-27/8/21
1.Sedan Primo 979 1305 1386 1517 1631
2.Sedan 800 698 930 989 1082 1163
3.Estivale Duo 1321 1762 1872 2048 2202
4.Confort 1350VIP 2655 3540 3761 4115 4425
5a.Estivale Quattro B 1760 2347 2494 2729 2934
5b.Estivale Quattro S 1900 2533 2691 2944 3166
5c.Estivale Quattro Fly C 2504 3339 3548 3882 4174
6.Confort 900 DP 1421 1895 2014 2203 2369
7-8.Sedan 1000/1010 1370 1827 1941 2124 2284
9.Riviera 920 923 1231 1308 1431 1539
10a.Estivale Sixto 2390 3186 3386 3704 3983
10b.Estivale Sixto Prestige Clim 2576 3434 3649 3992 4293
10c.Estivale Sixto Green 2629 3505 3724 4074 4381
10d.Estivale Sixto Fly C 2954 3939 4185 4579 4924
11.Confort 1100 1634 2178 2315 2532 2723
12.Sedan 1160 1433 1911 2031 2222 2389
13-14.Sedan 1160N/1170 1652 2202 2340 2560 2753
15.Confort 1350B 2414 3218 3420 3741 4023
16.Sedan 1310 2150 2867 3046 3333 3584
17a.Estivale Octo 2435 3246 3449 3774 4058
17b.Estivale Octo Fly C 2999 3999 4249 4649 4999
Zwembad 189 252 268 293 315
Indien een verhuring over 2 verschillende periodes loopt, wordt de prijs pro rata berekend naargelang het aantal dagen in 
elke periode.

Prijs 2021 per cruiser voor Nederland  FRNICO
Schip   1/3-7/5/21,  8/5-25/6/21,  26/6-27/8/21 
   25/9-30/11/21 28/8-24/9/21
3.Estivale Duo   1201 1601 2001
5a.Estivale Quattro B   1600 2133 2666
5d.Estivale Quattro Fly   2254 3006 3757
10a.Estivale Sixto   2172 2896 3620
17c.Estivale Octo Fly   2699 3599 4499
De prijzen zijn per week of miniweek en per cruiser. Indien een verhuring over 2 verschillende periodes loopt, wordt de prijs 
pro rata berekend naargelang het aantal dagen in elke periode.  
Indien een verhuring over 2 verschillende periodes loopt, wordt de prijs pro rata berekend naargelang het aantal dagen in 
elke periode.

Te reserveren en betalen bij de boeking
Fiets: € 40-35/week (maximaal 4 fietsen per boot)
Barbecue: € 40/week - Barbecue mag enkel gebruikt worden aan land.    
Het is ten strengste verboden om een barbecue aan boord te gebruiken.
Wifi aan boord: € 50/week - Enkel in bepaalde regio´s beschikbaar.    
Een goede verbinding kan nooit gegarandeerd worden. 
Huisdier aan boord: € 40/huisdier
Parking: € 40/week  
Garage: € 50/week
Pakket badhanddoeken: € 12 (badhanddoek, kleine handdoek en washandje)
Pakket keukenhanddoeken: € 4 (1 vaatdoek en 2 theedoeken)
Strandkussen: forfait € 10 
Transformator 12v-220v: € 10
Eindschoonmaak (boten minder dan 10 meter lang): € 150
Eindschoonmaak (boten vanaf 10 meter tot 13 meter lang): € 200
Eindschoonmaak (boten vanaf 13 meter): € 250
Transfer van de wagen bij enkelrichtingverhuring: op aanvraag.
Waarborg: 

• boot minder dan 10 meter € 1000/week 
• boot meer dan 10 meter  en tot 13 meter € 1500/week 
• boot meer dan 13 meter € 2000/week

Brandstofverbruik: verbruik van diesel en olie wordt afgerekend volgens het aantal gevaren 
motoruren: tussen € 30 tot 60 per dag afhankelijk van het model van de boot (prijzen onder 
voorbehoud).

All inclusive formule
Bij alle cruises van minimum 1 week is het mogelijk om de optie ´All Inclusive´ te 
boeken. 
Deze optie bestaat uit: 1 vaarwaterkaart, 2 fietsen, eindschoonmaak, badhanddoeken 
(aangepast aan het aantal personen aan boord) en keukenhanddoeken en brandstof 
pakket. 
Prijs op aanvraag: vanaf € 430/week 

Speciale kortingen
Kortingen geldig gedurende het ganse seizoen, in alle regio’s en cumuleerbaar met tijde-
lijke kortingen tot een maximum korting van 10 % voor short breaks en tot maximum 15 % 
voor week cruises en langer.
Korting lange huur: 10 % korting op de tweede en volgende huurweken.
Groepskorting: Bij huur van minimum 2 boten met dezelfde vertrekdatum en vertrekbasis 
hebt u recht op een korting.

• bij 2 boten 5% korting op de totale prijs
• bij 3 boten 7% korting op de totale prijs
• bij 4 of meer boten 10% op de totale prijs

Familiekorting: 5 % korting bij de huur van een boot bezet door 2 volwassenen en 1 kind 
-16j voor alle boottypes. 10 % korting bij huur van een boot bezet door 2 volwassenen en 
2 kinderen -16j voor alle boottypes. De kinderen moeten de volledige cruise aan boord zijn. 
Korting koppel: 10 % korting bij de huur van een C900, C900DP, N1000 of N1010 indien 
1 koppel aan boord. 
Seniorenkorting: 5% korting indien min. 1 persoon aan boord +65 jaar is voor de volledige 
duur van de cruise.
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De toegankelijkheid van de bootvakanties staat voorop bij Le Boat. Daarom wordt er aan de hand van duidelijke en beknopte regio- en vaargidsen, grondige briefings vóór vertrek en eenvoudig 
te besturen boten alles in het werk gesteld om u een zorgeloze vakantie te bezorgen. 
Le Boat investeert en moderniseert keer op keer het aanbod en sinds 2020 vinden nog meer nieuwe Horizon-modellen de weg naar het water. Daarnaast werd er geïnvesteerd in de volledige 
modernisatie van de Mystique en Royal Mystique boten uit het Comfort Plus aanbod.

Inrichting van de boot

Al onze boten hebben comfortabele hutten, warm water, douches en toiletten, eettafels 
en een volledige uitgeruste keuken, alles wat u nodig heeft voor een onbezorgde vakantie. 
Keuken: deze is uitgerust met een spoelbak, werktafel, kasten, volledige keukeninrichting 
met bestek, borden en glaswerk. Gasoven, fornuis, koelkast en keukenhanddoeken zijn na-
tuurlijk ook aanwezig. 
Verwarming/airconditioning: hete lucht verwarming, ventilators of luchtkoelers of aircondi-
tioning afhankelijk van het model. 
Water: de boot is uitgerust met een groot waterreservoir en er is koud en warm stromend 
water, douche en wc. In grotere boten zijn er 2 of meerdere wc´s/douches voorzien. 
Gas: elke boot is uitgerust met flessen gas waarmee u 2 of 3 weken kunt koken.
Brandstof: wanneer u de boot in ontvangst neemt, is hij volgetankt, voldoende voor meer 
dan één week varen.
Linnen: een volledige uitrusting, overeenkomstig het aantal personen aan boord, met lakens, 
dekens, hoofdkussens en badhanddoeken is in de prijs inbegrepen. Geen strandlakens.
Veiligheidsuitrusting: reddingsboei, EHBO doos, reddingsvesten, bootshaak en fenders/
stootkussens.
Dek uitrusting: touw, dekzwabber, emmer, hamer, haringen en aanlegpaaltjes. Tafel en 
stoelen voor buiten en parasols, afhankelijk van het model. 
Documentatie: vaarkaarten, boot- en navigatiehandboek en toeristische informatie zijn 
aan boord. 

Categorieën

Met meer dan 40 modellen om uit te kiezen kunt u er zeker van zijn dat er een boot bij 
uw gezelschap en verwachtingen past. De boten zijn opgedeeld in categorieën in functie 
van de afwerkingsgraad en het comfort. De kleinste boot is geschikt voor 2 personen, de 
grootste voor 10+2. 

Budget 
De budgetboten zijn de wat oudere boten maar tegelijkertijd ook onze meest populaire en 
geliefde boten. Hoewel het interieur wat traditioneler is, de faciliteiten en het toebehoren 
wat eenvoudiger zijn, zijn de boten schoon, goed onderhouden en uitgerust met alle on-
misbare faciliteiten voor een aangenaam verblijf. 
Comfort & Comfort Plus
Boten van goede kwaliteit, stijlvol, goed uitgerust maar van verschillende leeftijden, designs 
en stijlen. Kijk bij de individuele omschrijving over welke faciliteiten elk model beschikt. Al 
deze boten zijn standaard uitgerust met elektrische toiletten en de mogelijkheid om op 
landstroom aan te sluiten. De Comfort Plus boten zijn ruimer en hebben een barbecue/
bakplaat op het bovendek. 
Premium
Dit zijn de nieuwste modellen in de vloot. Deze boten zijn uitgerust met de laatste tech-
nieken. Ze zijn allemaal standard voorzien van een indrukwekkend ruim top deck en een 
barbecue/bakplaat, een spoelbak en een koelkast. De salon en de keuken zijn licht en ruim 
met grote ramen en ook de badkamers zijn groter. Door de boeg- en hekschroeven kan u 
moeiteloos manoeuvreren en aanmeren.

Vaargebieden en vertrekhavens:
Symbool Streek Vertrekbasis
MI Midi Castelnaudary/Homps/Narbonne/ 
  Port Cassafieres/Trèbes
CAM Camargue Port Cassafieres/St Gilles
AQ Aquitaine Castelsarrasin/Le Mas d´Agenais
AL Alsace Hesse/Boofzheim
BR Bretagne Messac/Dinan
BO Bourgogne/Franche Comté Branges/Fontenoy le Château/ 
  St Jean de Losne
CH Charente Jarnac
LT Lot Douelle
NI Nivernais/Loire Chatillon Sur Loire/Decize/ 
  Migennes/Tannay
BE Westhoek Nieuwpoort
NL Holland/Friesland Vinkeveen/Hindeloopen
DU Mecklenburg Jabel/Marina Wolfsbruch
EN Theems Benson/Chertsey
SC Caledonian Canal Laggan
CAN Rideau Canal Seeley´s Bay/Smiths Falls

De boten van de vloot en de vaargebieden

# 1. Sheba - budget  3+2 pers. - 9.00 x 3.40m 
   MI   CAM   AQ   AL   BR   BO   LT   NI   BE   NLi
Hut achteraan met tweepersoonsbed en eenpersoonsbed. Eethoek/tweepersoons-
bed. Douche, elektrisch toilet, lavabo. Binnen- en buitenbesturing, verwarming en land-
stroomaansluiting. Ruim salon met grote ramen. 

# 2. Capri/Town Star - budget  2+1 pers. - 9.00 x 3.20m  
   ENi
Hut vooraan met tweepersoonsbed en eethoek/eenpersoonsbed. Salon met radio/CD 
speler, keuken en badkamer met douche en toilet. Verhoogd achterdek met stuurstand 
waardoor u geniet van een prachtig uitzicht. 

# 3. Cirrus A - budget  2+2 pers. - 8.80 x 3.60m  
   MI   CAM   AQ   AL   BR   BO   CH   LT   NIi
Hut achteraan met 2 eenpersoonsbedden, eethoek met 2 slaapplaatsen voor kinderen. 
Douche, elektrisch toilet, lavabo. Ruime salon met grote ramen. Binnen- en buitenbesturing 
en landstroomaansluiting.

# 4. Cirrus B - budget  2+2 pers. - 8.80 x 3.60m   
   MI   CAM   AQ   AL   BO   CH   NI   BE   NL   DUi
Hut achteraan met 1 tweepersoonsbed, eethoek met 2 slaapplaatsen voor kinderen. Rui-
me salon met grote ramen. Douche, elektrisch toilet, lavabo. Binnen- en buitenbesturing, 
verwarming en landstroomaansluiting.

# 5. Corvette A - budget 4 pers. - 11.35-3.80m 
   MI   CAM   AQ   AL   BR   BO   LT   NI   BE   NLi
1 hut vooraan met tweepersoonsbed, 1 hut achteraan met 2 eenpersoonsbedden die kun-
nen omgevormd worden tot tweepersoonsbed. Beide hutten met aangrenzende badkamer 
met douche, elektrisch toilet en lavabo. Salon met grote ramen. Binnen- en buitenbesturing, 
verwarming en landstroomaansluiting.
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# 14. Tango - comfort  4+2 pers. - 11.45 x 3.81m 
   MI   CAM   AL   BR   BO   LT   NI   ENi
2 hutten achteraan met 2 eenpersoonsbedden die kunnen samengevoegd worden tot 
tweepersoonsbedden. Eethoek/tweepersoonsbed. Elektrisch wc/lavabo en aparte douche-
cabine. Binnen- en buitenbesturing, verwarming en landstroomaansluiting. Boegschroef 
voor gemakkelijkere besturing.

# 15. Clipper - comfort  4+2 pers. - 11.00 x 3.90m 
   MI   CAM   AQ   AL   BO   CH   LT   NI   NL   DU   SCi
1 hut vooraan met tweepersoonsbed en privé badkamer. 1 hut achteraan met 2 eenper-
soonsbedden die samengevoegd kunnen worden tot tweepersoonsbed en privé badka-
mer. Badkamer telkens met elektrisch wc, douche en lavabo.  Salon met DVD speler. Binnen- 
en buitenbesturing, verwarming en landstroomaansluiting. 

# 16. Caprice - comfort  4+2 pers. - 12.00 x 3.81m 
   MI   CAM   AQ   AL   BR   BO   CH   LT   NI   BE   NL   DU   EN   SCi
1ste hut vooraan met 2 eenpersoonsbedden en privé badkamer. 2de hut in het midden 
met 2 eenpersoonsbedden die kunnen samengevoegd worden tot tweepersoonsbed en 
aangrenzende badkamer. Badkamer telkens met elektrisch wc, douche en lavabo. Binnen- 
en buitenbesturing, verwarming en landstroomaansluiting.  

# 17. Calypso - comfort  6+2 pers. - 13.25 x 4.10m 
   MI   CAM   AQ   AL   BR   BO   CH   LT   NI   ENi
Perfecte boot voor een grote familie! 2 hutten achteraan en 1 in het midden met telkens 
2 eenpersoonsbedden die kunnen samengevoegd worden tot een tweepersoonsbed. 2 
badkamers met elektrisch wc, douche en lavabo. Eethoek/tweepersoonsbed. Binnen- en 
buitenbesturing, verwarming en landstroomaansluiting. Boegschroef voor gemakkelijkere 
besturing.

# 18. Élégance - comfort  6 pers. - 13.10 x 4.10m  
   MI   CAM   AQ   AL   BO   CH   NI   BE   NL   DU   EN   SCi
Hut vooraan met 2 eenpersoonsbedden en privé badkamer. 2 hutten in het midden met 2 
eenpersoonsbedden die kunnen samengevoegd worden tot een tweepersoonsbed, beide 
met een privé badkamer. De 3 badkamers met elektrisch wc, douche en lavabo. Binnen- 
en buitenbesturing, verwarming, luchtkoeling, Dvd-speler en landstroomaansluiting. Boeg-
schroef voor gemakkelijkere besturing.

# 19. Royal Classique - comfort  6 pers. - 12.80 x 4.10m 
   MI   CAM   AQ   AL   BO   NI   NL   DUi
1 hut vooraan met tweepersoonsbed en prive badkamer. 2 hutten achteraan met 2 een-
persoonsbedden die kunnen samengevoegd worden tot een tweepersoonsbed, beide met 
een privé badkamer. De 3 badkamers met elektrisch wc, douche en lavabo. Binnen- en bui-
tenbesturing, verwarming, luchtkoeling, DVD-speler en landstroomaansluiting. Boegschroef 
voor gemakkelijkere besturing.

# 20. Salsa A - comfort  8+2 pers. - 14.25 x 4.10m  
   MI   CAM   AQ   AL   BR   BO   CH   LT   NIi
2 hutten in het midden met tweepersoonsbed en 2 hutten achteraan met 2 eenpersoons-
bedden die kunnen samengevoegd worden tot een tweepersoonsbed, 2 badkamers met 
elektrisch wc, douche en lavabo. Eethoek/tweepersoonsbed. Binnen- en buitenbesturing, 
verwarming en landstroomaansluiting. Boegschroef voor gemakkelijkere besturing.

# 21. Magnifique - comfort  8+2 pers. - 14.50 x 4.10m 
   MI   CAM   AQ   AL   BR   BO   CH   LT   NI   BE   DUi  EN   SCi
2 hutten vooraan met tweepersoonsbed en 1 badkamer voor beide. 2 hutten achteraan 
met 2 eenpersoonsbedden die kunnen samengevoegd worden tot een tweepersoonsbed 
en 2 privé badkamers. Eethoek/tweepersoonsbed. De 3 badkamers met elektrisch wc, dou-
che en lavabo. Binnen- en buitenbesturing, verwarming, luchtkoeling, Dvd-speler en land-
stroomaansluiting. Boegschroef voor gemakkelijkere besturing.  

# 22. Grand Classique - comfort  10+2 pers. - 14.63 x 4.10m  
   MI   CAM   AL   BR   BO   CH   LT   NI   NL   DUi
1 hut vooraan met tweepersoonsbed, 1 hut vooraan met stapelbed en een badkamer 
voor deze beide hutten. 2 hutten achteraan met 2 eenpersoonsbedden die kunnen sa-
mengevoegd worden tot een tweepersoonsbed,1 hut in het midden met stapelbed en 2 
badkamers voor deze 3 hutten. Alle badkamers elektrisch wc, douche en lavabo. Binnen- 
en buitenbesturing, verwarming, DVD-speler en landstroomaansluiting. Boegschroef voor 
gemakkelijkere besturing.

# 6. Corvette B - budget  4 pers. - 11.35-3.80m  
   MI   CAM   BO   NIi
2 hutten met tweepersoonsbed. Beide hutten met aangrenzende badkamer met douche, 
elektrisch toilet en lavabo. Salon met grote ramen. Binnen- en buitenbesturing, verwarming 
en landstroomaansluiting.

# 7. Consul - Budget  4 pers. - 10.33 x 3.37m  
   MI   CA   CH   DU   EN   SCi
1 hut achteraan met tweepersoonsbed, 1 hut vooraan met 2 eenpersoonsbedden die kun-
nen omgevormd worden tot tweepersoonsbed. Beide hutten met aangrenzende badkamer 
met douche, elektrisch toilet en lavabo. Ruim salon. Binnen- en buitenbesturing, verwar-
ming en landstroomaansluiting.

# 8. Countess - budget  4 pers. - 10.20 x 3.56m 
   MI   AQ   AL   BR   BO   NI   BE   NL   EN   SCi
1 hut vooraan met 2 eenpersoonsbedden en 1 hut achteraan met tweepersoonsbed. Bei-
de hutten met aangrenzende badkamer met douche, toilet en lavabo. Eethoek/tweeper-
soonsbed. Binnen- en buitenbesturing, verwarming en landstroomaansluiting.

# 9. Mountain Star - budget 4+1 pers. - 10.50 x 3.80m 
   SCi
Ideaal voor een familie met 2 of 3 kinderen. 1 hut vooraan met tweepersoonsbed en 1 hut 
met een stapelbed. Salon kan omgevormd worden tot 1 eenpersoonsbed. 1 badkamer met 
douche, toilet en lavabo. Enkele besturing en verwarming.

# 10. Crusader - budget  6 pers. - 11.90 x 3.90m 
   MI   CAM   AQ   AL   BR   BO   CH   LT   NI   NL   EN   DU   SCi
Boot met veel privacy en mogelijkheden. 3 hutten met 2 eenpersoonsbedden die steeds 
kunnen omgevormd worden tot tweepersoonsbed. Elke hut heeft een privé badkamer met 
douche, elektrisch wc en lavabo. Ruim zonnedak, binnen- en buitenbesturing en land-
stroomaansluiting. 

# 11. Continentale - budget  6 pers. - 12.75 x 3.80m 
   MI   CAM   AQ   AL   BR   BO   NI   EN   BEi
1 hut vooraan met tweepersoonsbed en 2 hutten achteraan met 2 eenpersoonsbedden 
omvormbaar tot een tweepersoonsbed. Alle hutten met privé badkamer met douche, elek-
trisch wc en lavabo. Binnen- en buitenbesturing en landstroomaansluiting. 

# 12. Classique - budget  8 pers. - 12.80 x 4.10m  
   MI   CAM   AQ   BR   BO   BE   NL   DU   EN   SCi
1 hut vooraan met tweepersoonsbed, 1 hut vooraan met stapelbed, 1 gemeenschappelijke 
badkamer voor beide hutten. 2 hutten achteraan met telkens 2 eenpersoonsbedden om-
vormbaar tot tweepersoonsbed. 1 gemeenschappelijke badkamer voor beide hutten. Eet-
hoek/tweepersoonsbed. Binnen- en buitenbesturing, verwarming en landstroomaansluiting.

# 13. Classique Star - budget  8 pers. - 12.80 x 4.10m  
   MI   CAM   AL   BO   NI   NL   DU   ENi
Zelfde inrichting als de Classique maar met een extra DVD speler in de salon. 
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# 23. Royal Mystique A - comfort plus  4+2 pers. - 13.25 x 4.10m 
   MI   CAM   AQ   AL   BR   BO   CH   LT   NI   BE   NL   EN   DUi
Eersteklas comfort, privacy en ruimte. Ideaal voor 2 koppels die samen varen. 
1 hut vooraan met tweepersoonsbed, aparte douchecel en aparte elektrisch wc met lava-
bo. 1 hut achteraan met 2 eenpersoonsbedden die kunnen samengevoegd worden tot 
een tweepersoonsbed met aangrenzend een badkamer met douche, elektrisch wc en 
lavabo. Eethoek/tweepersoonsbed. Binnen- en buitenbesturing, verwarming, airconditio-
ning, Dvd-speler, barbecue/bakplaat, zonnekap en landstroomaansluiting. Boegschroef 
voor gemakkelijkere besturing. Interieur recent gerenoveerd en uitgerust met Bluetooth-ra-
diosysteem.

# 24. Royal Mystique B - comfort plus  4+2 pers. - 13.25 x 4.10m  
   MI   CAMi
De Royal Mystique B heeft geen generator waardoor de airconditioning enkel werkt wan-
neer u landstroom gebruikt. De barbecue/bakplaat is hier een aparte gas barbecue.

# 25. Mystique - comfort plus  6+2 pers. - 14.25 x 4.10m  
   MI   CAM   AQ   AL   BR   BO   CH   LT   NI   NL   ENi  DU  
1 hut vooraan met tweepersoonsbed en ruime badkamer, achteraan 2 hutten met 2 een-
persoonsbedden die kunnen samengevoegd worden tot een tweepersoonsbed met privé 
badkamer met douche, elektrisch wc en lavabo. Eethoek/tweepersoonsbed. Binnen- en 
buitenbesturing, verwarming, airconditioning, DVD-speler, barbecue/bakplaat, zonnekap en 
landstroomaansluiting. Boegschroef voor gemakkelijkere besturing.

# 26. Horizon 1 - premium  2+2 pers. - 11.50 x 4.25m  
   MI   CAM   AQ   AL   BR   BO   CH   LT   NI   BE   NL   DU   EN   SC   CANi
1 ruime masterhut vooraan met tweepersoonsbed, 1 kleine hut in het midden met 2 eenper-
soonsbedden die kunnen samengevoegd worden tot een tweepersoonsbed. 1 ruime badka-
mer met elektrisch wc, douche en lavabo. Mooie, ruime salon/keuken met grote ramen, groot 
zonnedek, binnen- en buitenbesturing, verwarming, luchtkoeling, DVD-speler, barbecue/
bakplaat, zonnekap en landstroomaansluiting. Boegschroef voor gemakkelijkere besturing.

# 27. Horizon 2  - premium  4+1 pers. - 11.50 x 4.25m 
   MI   CAM   AQ   AL   BO   LT   NI   NL   CANi
1 hut vooraan met tweepersoonsbed, 1 kleine hut in het midden met 2 eenpersoonsbedden 
die kunnen samengevoegd worden tot een tweepersoonsbed. Beide hutten met privé bad-
kamer met elektrisch wc, douche en lavabo. Mooie, ruime salon/keuken met grote ramen, 
zonnedek, binnen- en buitenbesturing, verwarming, luchtkoeling, DVD-speler, barbecue/
bakplaat, zonnekap en landstroomaansluiting. Boegschroef voor gemakkelijkere besturing.

Opgelet:
Voor het correct en veilig uitvoeren van manoeuvres moeten er steeds een minimaal aantal 
personen aan boord zijn:

• minimum 2 volwassenen voor boten max. 4 personen
• minimum 3-4 volwassenen voor boten 5 tot 7 personen
• minimum 4 personen voor boten 8+ personen en het hele gamma Vision boten.

Nuttige informatie

De prijzen zijn per week en per cruiser. Indien een verhuring over 2 verschillende periodes 
loopt, wordt de prijs pro rata berekend naargelang het aantal dagen in elke periode.
Minibreak: 
Mogelijk in alle bestemmingen van 14/3/21 tot 3/7/21 en van 20/8/21 tot 31/10/21.
De boot kan dan gehuurd worden voor 3,4 of 5 nachten.
In de periode 3/7-20/8/21 kunnen er minibreaks geboekt worden vanaf 4 weken voor vertrek.
De boot ligt klaar voor vertrek om 16u en u brengt ze terug binnen om 9u op de laatste dag.
Prijzen op aanvraag. 
Verhuring week: Vanaf 16u de eerste dag, tot 9u de laatste dag 
Laattijdige retour van de boot: Indien u uw boot na 9u terugbrengt naar de haven wacht 
u een boete van € 1000/£ 700/CAD$ 1500. De boot moet borstelschoon en volledig op-
geruimd terug gebracht worden. 
Sluizen: De sluizen kunnen gesloten zijn op bepaalde feestdagen zoals 1/5,14/7,15/8 
en 1/11.
Enkelrichting verhuur
Toeslag: € 80 - € 300/boot afhankelijk van het traject (zonder transfer wagen). Vraag de 
juiste prijs. 

Le BoatLe Boat

# 28. Vision 2 - premium  4+2 pers. - 14.97 x 4.65m 
   MIi
1 zeer ruime masterhut in het midden en een hut achteraan, beide met 2 bedden die 
kunnen samengevoegd worden tot een tweepersoonsbed. Beide hutten hebben hoge 
plafonds (2m), bergruimte, individuele airconditioning met eigen thermostaat en moderne 
privé badkamers met douche, lavabo en elektrisch toilet.  Moderne keuken en luxe inte-
rieur, eethoek/tweepersoonsbed, zonnedek met zonneluifel, binnen- en buitenbesturing 
en besturing met joystick, verwarming, airconditioning, DVD-speler, barbecue/bakplaat en 
landstroomaansluiting. Boegschroef voor gemakkelijkere besturing. 

# 29. Vision 3 - premium  6+1 (+ 2 kinderen)* pers. - 14.97 x 4.65m   
   MI   CAM   AQ   AL   BO   CH   LT   NI   NL   DUi
3 kajuiten midden en achter met 2 éénpersoonsbedden die kunnen samengevoegd wor-
den tot een tweepersoonsbed, een klapbed voor een kind max. 70 kg en een douchecel en 
elektrisch toilet/lavabo. Moderne keuken en luxe interieur, eethoek/éénpersoonsbed, zon-
nedek met zonneluifel, binnen- en buitenbesturing en besturing met joystick, verwarming, 
airconditioning, DVD-speler, barbecue/bakplaat en landstroomaansluiting. Boegschroef 
voor gemakkelijkere besturing. 

# 30. Vision 3 SL - premium  6+1 (+ 2 kinderen)* pers. - 14.97 x 4.65m  
   MI   CAM   DUi
Identiek zoals Vision 3 maar met een trap in de salon voor toegang naar het zonnedek ipv 
aan de achterzijde. 

# 31. Horizon 3 - premium 6+1 pers. - 13.50 x 4.35m  
   MI   AL   BR   BO   LT   NL   DU   EN   CANi
Ideaal voor 3 koppels  die willen genieten van een goede mix van gemeenschappelijke en 
privé ruimte. Vooraan een masterhut met aparte douchecel en elektrisch toilet/lavabo com-
binatie. 2 hutten met 2 éénpersoonsbedden die kunnen samengevoegd worden tot een 
tweepersoonsbed. De hutten zijn uitgerust met individuele luchtkoeling en USB poorten. 
Eethoek/tweepersoonsbed. Moderne keuken en luxe interieur met DVD-speler, ruim zonne-
dek met tafel, zonneluifel, barbecue/bakplaat en dekdouche, binnen- en buitenbesturing, 
verwarming, en landstroomaansluiting. Boegschroef voor gemakkelijkere besturing. 

# 32. Horizon 4 - premium  8+1 pers. - 13.50 x 4.35m 
   MI   CAM   AL   BR   BO   CH   LT   NI   BE   NL   DU   EN   CAN  
Vooraan 2 hutten met tweepersoonsbed en privé badkamer, 2 hutten met 2 éénpersoons-
bedden die kunnen samengevoegd worden tot een tweepersoonsbed. Elke hut heeft in-
dividuele luchtkoeling, en zijn privé badkamer. Ruim en comfortabel interieur met royale 
stahoogte door de hele boot. De salon met eethoek/tweepersoonsbed en DVD-speler heeft 
grote glazen schuifdeuren naar het terras met zitgedeelte en MP3 entertainment systeem 
met waterdichte luidsprekers. Een ruim zonnedek met zonneluifel, tafel, barbecue/bakplaat 
en dekdouche, binnen- en buitenbesturing, verwarming, en landstroomaansluiting. Boeg-
schroef voor gemakkelijkere besturing.

Mogelijk in 1 week tussen volgende vertrekbasissen:   
Castelnaudary / Port Cassafières, Trèbes/ Narbonne, Homps/ Port Cassafières, Homps / Cas-
telnaudary, St Gilles / Port Cassafières, Le Mas d’Agenais/Castelsarrasin, Messac / Dinan, De-
cize / Tannay, Migennes / Tannay, Châtillon sur Loire / Decize, St Jean de Losne / Fontenoy le 
Château, St Jean de Losne / Branges, Hesse / Boofzheim, Benson / Chertsey, Jabel / Marina 
Wolfsburch, Vinkeveen / Hindeloopen.
Le Boat behoudt het recht om de richting van een enkelrichtingverhuring te veranderen 
en eventueel ook een heen- en terugvaart aan te bieden indien de omstandigheden dit 
vereisen. Om de juiste richting van uw enkelrichting verhuring te kennen moet u Gallia of Le 
Boat contacteren in de week voor uw vertrek. 
Transfer van de wagen: € 90 - € 480 afhankelijk van het traject (enkel mogelijk in Frankrijk).
Niet mogelijk voor wagens +3,5 ton, wagens met caravan/aanhangwagen, mobilhomes 
of moto´s. 

Speciale aanbiedingen: 
Korting lange huurperiodes
Bij een cruise van 2 of meerdere weken geniet u van 10% korting op de huurprijs van de 
2de week. 
Groepskorting
Huur meerdere boten vanaf dezelfde vertrekhaven en op dezelfde vertrekdatum en geniet 
van max. 20% korting op de prijs van de goedkoopste boot. 
2 boten: -10% 
3 boten: -12,5%
4 boten: -15%
5 boten: -17,5%
6 boten: -20%

# 33. Vision 4 - premium  8+1 pers.(+ 3 kinderen) - 14.97 x 4.65m 
   MI   CAM   AQ   AL   BO   CH   LT   NI   NL   DUi
4 kajuiten midden en achter met 2 éénpersoonsbedden die kunnen samengevoegd wor-
den tot een tweepersoonsbed, een klapbed voor een kind max. 70 kg en een badkamer 
met douche, elektrisch toilet en lavabo. Moderne keuken en luxe interieur, eethoek/éénper-
soonsbed, zonnedek, binnen- en buitenbesturing en besturing met joystick, verwarming, 
airconditioning, DVD-speler, barbecue/bakplaat en landstroomaansluiting. Boegschroef 
voor gemakkelijkere besturing. 

# 34. Vision 4 SL - premium 8+1 pers. - 14.97 x 4.65m  
   MI   CA   DUi
Identiek zoals Vision 4 maar met een trap in de salon voor toegang naar het zonnedek ipv 
aan de achterzijde.

# 35. Horizon 5 - premium  10 pers.  - 14.99 x 4.35m 
   MI   CAM   AQ   AL   BO   LT   NI   NL   DU   
Vooraan 1 hut met tweepersoonsbed en privé badkamer, 4 hutten met 2 éénpersoons-
bedden die kunnen samengevoegd worden tot een tweepersoonsbed. Elke hut heeft in-
dividuele luchtkoeling, USB poort en zijn aangrenzende badkamer. Ruim en comfortabel 
interieur met royale stahoogte door de hele boot. De salon met eethoek/tweepersoonsbed 
en DVD-speler heeft grote glazen schuifdeuren naar het terras met zitgedeelte en MP3 
entertainment systeem met waterdichte luidsprekers. Een ruim zonnedek met zonneluifel, 
tafel, barbecue/bakplaat en dekdouche, binnen- en buitenbesturing, verwarming, en land-
stroomaansluiting. Boegschroef voor gemakkelijkere besturing.
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Prijzen per boot, per week in Noord-Frankrijk (alle regio's behalve Midi/Camargue, Aquitaine en Lot)

Boottype 13/3-
16/4/21

17/4-
21/4/21

24/4-
30/4/21

1/5-
14/5/21

15/5-
21/5/21

22/5-
18/6/21

19/6-
2/7/21

3/7-
6/8/21

7/8-
13/8/21

14/8-
20/8/21

21/8-
3/9/21

4/9-
17/9/21

18/9-
24/9/21

25/9-
29/10/21

1 Sheba (3+2) 1210 1275 1605 1825 2135 2025 2135 2225 2245 2290 2045 1540 1275 1125
4 Cirrus B (2+2) 1320 1320 1675 1960 2290 2115 2290 2310 2265 2180 2135 1605 1345 1165
5 Corvette A (4) 1565 1605 1935 2225 2995 2815 2750 2925 2905 2840 2685 2225 1760 1495
6 Corvette B (4) 1540 1565 1895 2180 2750 2750 2665 2860 2840 2775 2620 2005 1715 1475
8 Countess (4+2) 1565 1605 1935 2225 2840 2815 2840 2925 2905 2840 2685 2045 1760 1495
10 Crusader (6) 2070 2135 2485 2885 3765 3390 3325 3585 3365 3365 3235 2595 2245 1935
11 Continentale (6) 2070 2090 2510 2905 3785 3390 3345 3610 3390 3390 3255 2575 2225 1960
12 Classique (8) 2070 2335 2665 3060 3740 3455 3585 3785 3675 3500 3325 2640 2265 1915
13 Classique Star (8+2) 2355 2795 3170 3280 4070 3720 3785 4070 3960 3805 3610 2860 2730 2245
14 Tango (4+2) 1980 1980 2375 2905 3500 3585 3475 3610 3565 3475 3325 2510 2225 1870
15 Clipper (4+2) 2025 2265 2575 2950 4115 3610 3875 3805 3765 3675 3500 2685 2335 1960
16 Caprice (4+2) 1870 1980 2335 2665 3390 3675 3410 3520 3500 3875 3235 2465 2200 1825
17 Calypso (6+2) 2465 2575 2950 3435 4380 4180 3960 4290 4025 4025 3850 3060 2905 2310
18 Elegance (6) 2400 2465 2905 3365 4270 3960 3875 4180 3940 3940 3785 3015 2840 2265
19 Royal Classique (6) 2640 2595 3080 3565 5015 4205 4245 4465 4160 4160 4005 3475 3035 2420
20 Salsa A (8+2) 2595 2925 3345 3915 4665 4645 4355 4710 4575 4380 4135 3325 3235 2355
21 Magnifique (8+2) 2775 3585 3545 4050 5500 5015 4950 5040 4885 4665 4400 3740 3345 2530
22 Grand Classique (10+2) 3015 3520 4270 4425 5415 5170 5060 5565 5305 5105 4820 3915 3630 2750
23 Royal Mystique A (4+2) 3255 3915 4425 5015 5940 5700 5810 5765 5655 5855 4995 4795 3720 2995
25 Mystique (6+2) 3255 3915 4425 4930 5855 6185 6030 5895 6185 5455 4995 4795 3985 2995
26 Horizon 1 (2+2) 2555 2885 3390 3985 4205 4245 4180 4270 4380 4180 3830 3255 2705 2225
27 Horizon2-S (4+1) 2620 3145 3655 3960 4535 4380 4645 4620 4510 4380 4005 3500 2925 2400
29 Vision3 (6+3) 3235 3365 4425 4820 5720 5745 5590 5435 5325 5305 5170 4510 3390 2840
31 Horizon3 (6+1) 3630 4355 5105 5455 6515 6095 6095 6405 6250 6315 5810 4865 4225 3475
32 Horizon4 (8+1) 3915 4225 4840 5525 6580 6425 6580 6865 7130 6335 6250 5040 4535 3410
33 Vision4 (8+1) 3805 3765 4400 5500 6445 6205 6030 5895 6335 5765 5655 4465 4180 3105
35 Horizon5 (10) 4465 5040 5745 6535 7570 7395 7480 8095 8120 7545 7130 5700 4885 4070

Prijzen per boot, per week in België            

Boottype 13/03-
19/3/21

20/3-
16/4/21

17/4-
23/4/21

24/4-
30/4/21

1/5-
14/5/21

15/5-
21/5/21

22/5-
18/6/21

19/6-
2/7/21

3/7-
6/8/21

7/8-
13/8/21

14/8-
20/8/21

21/8-
3/9/21

4/9-
17/9/21

18/9-
24/9/21

25/9-
29/10/21

1 Sheba (3+2) 1210 1210 1365 1675 1715 1960 1915 1935 2045 1935 1870 1715 1410 1125 1080
4 Cirrus B (2+2) 1210 1210 1275 1605 1740 1980 1935 1935 2070 1895 1895 1740 1410 1125 1100
5 Corvette A (4) 1895 1895 1850 2375 2730 2925 2840 2950 3215 3015 3015 2640 1980 1760 1605
8 Countess (4+2) 1740 1740 1760 2290 2595 2815 2730 2750 3145 2885 2885 2530 1915 1605 1540
11 Continentale (6) 2155 2155 2245 3035 3545 3675 3720 3765 4205 3850 3720 3280 2595 2135 2005
12 Classique (8) 2485 2485 2620 3280 3610 3940 3850 4270 4555 4180 4050 3455 2815 2245 2135
16 Caprice (4+2) 2025 2025 2045 2640 3015 3520 3145 3170 3565 3830 3830 2925 2200 1870 1760
18 Elegance (6) 2465 2465 2555 3455 4005 4160 4225 4135 4535 4380 4225 3740 2925 2510 2265
21 Magnifique (8+2) 3235 3235 3410 4270 4665 5280 4995 5390 5920 5260 5260 4465 3520 2995 2775
23 Royal Mystique A (4+2) 3325 3325 3720 4820 4975 5125 5015 5150 5720 5545 5545 4755 3875 3170 2885
26 Horizon 1 (2+2) 2555 2555 2795 3475 3740 3830 4180 4005 4270 4225 3940 3765 2885 2310 2155
32 Horizon 4 (8+2) 3765 3765 4270 5235 5415 5920 6005 6490 7040 6295 6295 5345 4335 3455 3280

Prijzen 2021:
Voor de prijs zijn de vaargebieden in Frankrijk opgedeeld in Zuid-Frankrijk met Midi/Camargue, 
Aquitaine en Lot en Noord-Frankrijk met de Charente, Bretagne, Bourgogne, Loire en Elzas.
De vermelde prijzen zijn de prijzen tot 31/1/21. Daarna rekent de maatschappij dagprij-
zen die afhankelijk zijn van vraag en aanbod. Onderstaande prijzen dienen vanaf dan enkel 
ter vergelijking van de verschillende boten. De juiste prijzen moeten dan steeds opgevraagd 
worden bij de Gallia reservatiedienst.
De prijzen zijn per week en per cruise. Indien een verhuring over 2 verschillende periodes 
loopt wordt de prijs pro rata berekend naargelang het aantal dagen in die periode.
Vaste kosten bij een reservering in Schotland en Canada
Havenkosten in Schotland: € 14/dag.
Havenkosten in Canada: € 80/week.
Inbegrepen in de prijs van de boothuur: 

• de volledig ingerichte boot voor de gewenste periode
• handdoeken en bedlinnen voor alle reizigers (geen strandlakens)
• informatie over het gebied, uw boot en een vaarkaart vindt u aan boord
• uitgebreide vaardemonstratie en uitleg hoe de boot werkt (voorzie 2u)
• technische assistentie 7/7.

Niet inbegrepen in de prijs van de boothuur: 
• reis van en naar de vertrek- en aankomstbasis
• brandstof (op per uur basis) en borg voor de brandstof (zie onderaan)
• borgsom voor de boot en eventuele verzekering voor vermindering eigen risico (CDW)
• optionele extra´s
• eventuele boetes ten gevolge van uw nalatig of onaanvaardbaar gedrag
• alle diensten die u gebruikt buiten de basis en voor welke een extra kost gerekend wordt 

zijnde: havenkosten, walstroom, water, gebruik van douches/wc´s in de havens,pomp-
kosten voor leegmaken afvalwatertanks (EN, SC, NL,DU en Lot)

• persoonlijke reis- en annuleringsverzekering.

Zilver pakket
Inbegrepen: Vooraf betaalde motoruren, CDW verzekering voor vermindering eigen risico, 
eindschoonmaak, huur van 1 fiets volwassenen.  
Prijs per boot: € 470 tot € 1010/week afhankelijk van het type boot. Vraag de juiste prijs. 

Optionele extra´s (Enkel samen met de bootreservering mogelijk, ter plaatse zijn een 
aantal opties duurder):
Standaard fiets: € 49/week (in Engeland en Canada enkel ter plaatse)
Kinderfiets: € 35/week (in Engeland en Canada enkel ter plaatse)
Kinderzitje: € 14/week 
Fietsverzekering: € 7/week
Huisdier aan boord: € 55/week/dier 
Wifi Frankrijk: € 56/week
Gas BBQ met 2 gasflessen: € 52,50 (in Engeland en Canada enkel ter plaatse)
Kajak 1 of 2 pers.: € 98 (niet mogelijk in Engeland en Canada)
Vissersbootje: € 77/week (in Engeland en Canada enkel ter plaatse)
Buitenboordmotor voor vissersbootje: € 77/week (in Engeland en Canada enkel ter plaatse)
Top deck kussens x 2: € 10,50/week (in Engeland en Canada enkel ter plaatse)
Eindschoonmaak: tussen € 95 en € 165 afhankelijk van het type boot. Verplicht indien 
huisdier aan boord.
Inscheping met prioriteit: € 95
Late retour op de basis: € 95
Parking: vanaf € 31,50/week voor niet bewaakte parkeerplaats, vanaf € 45,50/week voor 
beveiligde parkeerplaats openlucht, vanaf € 59,50/week voor beveiligde parkeerplaats 

binnen. Prijzen afhankelijk van de locatie en niet overal alle drie voorhanden. Vraag de 
mogelijkheden en prijzen op uw bestemming.  
Boodschappenpakket Sundowner: vanaf € 55
Boodschappenpakket Starter Pack: vanaf € 85
Boodschappenpakket Speciale gelegenheden: vanaf € 85
Transfer van de wagen bij enkelrichtingverhuring: € 120 - € 480 afhankelijk van het vaar-
gebied. 
Brandstof kosten: € 7 - € 17/uur afhankelijk van het boottype
Waarborg/verzekering CDW: ofwel neemt u een CDW verzekering = omnium verzekering 
en betaalt u een verlaagde borgsom ofwel betaalt u voor inscheping op de basis een 
waarborg afhankelijk van het type boot. 

Verzekering CDW
Bedrag te betalen per dag/per boot voor de CDW verzekering.
Boottype Frankrijk/UK Duitsland België Nederland/Canada
Budget 22,00 24,00 25,00 25,00
Comfort 32,00 34,00 36,00 37,00
Comfort Plus 34,00 36,00 37,00 38,00
Premier 44,00 46,00 47,00 50,00
Verlaagde borgsom met CDW verzekering
Budget: € 250/£ 205/CAD$ 380
Comfort: € 350£ 290/CAD$ 530
Comfort plus: € 500/£ 415/CAD$ 755
Premium: € 750/£ 620/CAD$ 1135
Volledige borgsom zonder CDW verzekering
Budget: € 2250/£ 1865/CAD$ 3405
Comfort: € 2500/£ 2070/CAD$ 3785
Comfort plus: € 2750/£ 2280/CAD$ 4160
Premium: € 3250/£ 2695/CAD$ 4920
Waarborg brandstof/motorolie/gas: € 150/tot 4 nachten, € 175/5-6 nachten, € 275/7-10 
nachten en € 400/11-14 nachten. Afrekening op het einde van de vaart afhankelijk van de 
effectief gebruikte eenheden/vaaruren. Voor een kleine boot is de prijs momenteel € 7/u en 
voor een grote boot € 16/u.

Prijzen per boot, per week in Zuid-Frankrijk (Midi/Camargue, Aquitaine, Lot)

Boottype 13/3-
16/4/21

17/4-
23/4/21

24/4-
30/4/21

1/5-
14/5/21

15/5-
21/5/21

22/5-
18/6/21

19/6-
2/7/21

3/7-
6/8/21

7/8-
13/8/21

14/8-
20/8/21

21/8-
3/9/21

4/9-
17/9/21

18/9-
24/9/21

25/9-
29/10/21

1 Sheba (3+2) 1345 1385 1740 1980 2180 2135 2290 2335 2355 2200 2025 1740 1475 1035
3 Cirrus A (2+2) 1365 1455 1850 2005 2155 2135 2420 2290 2310 2245 2070 1715 1495 1605
4 Cirrus B (2+2) 1430 1430 1785 2025 2180 2200 2290 2310 2335 2265 2090 1850 1630 1255
5 Corvette A (4) 1805 1870 2265 2465 2925 3015 3125 3015 3125 2905 2730 2420 2180 1695
7 Consul (4) 1785 1915 2265 2510 3015 3060 3035 3080 3190 2970 2795 2465 2090 1675
8 Countess (4+2) 1760 1870 2225 2485 2950 3035 3015 3060 3300 2925 2775 2595 2225 1980
10 Crusader (6) 2290 2510 2640 3235 3410 3630 3675 3390 3740 3610 3390 2885 2555 2445
11 Continentale (6) 2420 2465 2665 3170 3475 3435 3520 3610 3765 3630 3325 3060 2595 2375
12 Classique (8) 2335 2730 3015 3365 3805 3720 3960 3940 4025 3805 3365 3215 2665 2290
13 Classique Star (8+2) 2510 2885 3170 3545 4005 4095 4400 4115 4245 4025 3520 3585 3080 3035
14 Tango (4+2) 2090 2200 2640 2950 3655 3545 3545 3720 3740 3805 3365 2885 2465 2155
15 Clipper (4+2) 2400 2465 2950 3125 3895 4160 4095 3940 4070 3785 3545 3345 2815 1960
16 Caprice (4+2) 2115 2155 2575 2860 3585 3520 3695 3520 3675 3410 3215 3015 2555 3190
17 Calypso (6+2) 2730 3015 3455 3875 4270 4160 4400 4270 4510 4335 3960 3695 2905 2025
18 Elegance (6) 2730 2775 3255 3740 4070 4050 4095 4050 4425 4245 3875 3630 3035 2465
19 Royal Classique (6) 2815 2885 3345 3960 4380 4335 4225 4335 4555 4380 4135 3720 3105 3060
20 Salsa A (8+2) 2620 3215 3390 3805 4315 4380 4730 4600 4555 4315 3785 3765 3215 2180
21 Magnifique (8+2) 2885 3675 3850 4445 5015 5260 5370 5195 5170 4905 4315 4380 3655 2225
22 Grand Classique (10+2) 3190 3875 4115 4840 5235 5325 5810 5675 5565 5455 5040 4445 3695 3500
23 Royal Mystique A (4+2) 3435 4180 4400 5345 5920 6315 6555 5745 5965 5720 5325 5280 4335 3035
24 Royal Mystique B (4+2) 3145 3740 4225 4685 5195 5700 5830 5455 5500 5280 4930 4685 4050 3655
25 Mystique (6+2) 3475 3830 4510 5015 5810 5920 6335 6030 6115 5675 5415 5015 4290 2445
26 Horizon 1(2+2) 2640 3015 3455 3960 4425 4510 4730 4315 4490 4445 4025 3805 3300 1235
27 Horizon2-S (4+1) 2730 3080 3655 4095 4710 4840 4820 4730 4950 4755 4380 3895 3655 2420
28 Vision2 (4+2) 2950 3455 3830 4225 5015 5280 4995 5040 5280 4885 4665 4575 3695 2005
29 Vision3 (6+3) 3235 3720 4335 4620 5500 5700 5810 5720 5415 5700 5105 5280 4710 3190
30 Vision3 SL (6+3) 3325 3830 4270 4905 5855 5855 5920 5675 5700 5455 5195 4975 4400 3325
31 Horizon3 (6+1) 3765 4730 4930 5675 6270 6690 7040 6710 6690 6405 6005 5455 4820 2595
32 Horizon4 (8+1) 4005 4685 5040 5655 6665 6515 7105 6845 6955 6425 5635 5720 4820 3610
33 Vision4 (8+1) 3235 3875 4315 4755 5655 5675 5830 5895 6295 6030 5765 5830 4445 2775
34 Vision4 SL (8+1) 3325 3985 4425 5040 6315 6185 6160 5940 5920 5675 5415 5500 4575 3410
35 Horizon5 (10) 4510 5415 6030 6645 7240 7615 7700 8010 7855 7460 6555 6665 5590 2995

Prijzen 2021 België & Frankrijk
De vermelde prijzen zijn de prijzen tot 31/1/21. Daarna rekent de maatschappij dagprijzen die afhankelijk zijn van vraag en aanbod. 
Onderstaande prijzen dienen vanaf dan enkel ter vergelijking van de verschillende boten. De juiste prijzen moeten dan steeds opge-
vraagd worden bij de Gallia reservatiedienst.

Le BoatLe Boat

Voor de andere landen zie  
www.gallia.be/vaarvakanties.htm



Algemene reisvoorwaarden van de Geschillen-
commissie Reizen voor reisdienstovereenkomsten

Artikel 1:  Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop 
van reisdiensten die vanaf 1 juli 2018 worden geboekt en worden 
geregeld door de Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, 
gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten van 21 novem-
ber 2017.

Artikel 2: Informatie aan de reiziger vooraleer een reisdien-
stovereenkomst tot stand komt
De organisator of de doorverkoper die als tussenpersoon afzon-
derlijk een reisdienst verkoopt verstrekt aan de reiziger de vol-
gende informatie:
1. De voornaamste kenmerken van de reisdienst
2. De identiteit van de onderneming (ondernemingsnummer, 

handelsnaam, adres en telefoonnummer)
3. De totale prijs van de reisdienst
4. Betalingsmodaliteiten
5. Informatie over de interne klachtenbehandeling
6. De bescherming waarop hij aanspraak kan maken in het 

geval van insolventie
7. De naam van de entiteit die instaat voor die bescherming en 

haar contactgegevens.

Artikel 3: Informatie door de reiziger
3.1 De persoon die de reisdienstovereenkomst afsluit, moet aan 

de organisator en de doorverkoper alle nuttige inlichtingen 
verstrekken omtrent hemzelf en zijn medereizigers die van 
belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de 
overeenkomst.

3.2 Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit 
tot extra kosten leidt voor de organisator en/of doorverkoper, 
mogen die kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 4: Insolventie
4.1 De organisator of doorverkoper die als tussenpersoon af-

zonderlijke reisdiensten verkoopt stelt een zekerheid voor 
de terugbetaling van alle bedragen die hij ontvangt van of 
namens de reizigers, voor het geval de reisdienst, door de 
insolventie niet kan worden verleend.

4.2 Voor niet-uitgevoerde reisdiensten worden terugbetalingen 
op verzoek van de reiziger zonder vertraging verricht.

Artikel 5: Klachtenregeling
De organisator en/of doorverkoper verstrekt aan de reiziger infor-
matie over de interne klachtenbehandeling.

Artikel 6: Verzoeningsprocedure
6.1 Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling 

een minnelijke regeling nastreven.
6.2 Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, dan kan elk van 

de betrokken partijen aan de vzw Geschillencommissie Rei-
zen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten.

 Alle partijen dienen ermee in te stemmen.
6.3: Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een verzoenings-

reglement en een “overeenkomst tot verzoening” bezorgen.
6.4 Overeenkomstig de in het reglement beschreven procedure, 

zal een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen 
met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de 
partijen na te streven.

6.5 Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schrifte-
lijke overeenkomst vastgelegd worden.

Artikel 7: Arbitrage of rechtbank
7.1 Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, 

dan kan de eisende partij desgewenst een arbitrageproce-
dure instellen voor de Geschillencommissie Reizen of een 
procedure aanhangig maken voor de rechtbank.

7.2 De reiziger kan nooit verplicht worden de bevoegdheid van 
de Geschillencommissie Reizen te aanvaarden, noch als ei-
sende noch als verwerende partij.

7.3 De organisator of doorverkoper die verwerende partij is kan 
de arbitrage slechts weigeren indien het door de eisende 
partij geëiste bedrag méér dan 1250 euro bedraagt. Hij 
beschikt hiervoor over een termijn van 10 kalenderdagen 
na ontvangst van de aangetekende brief of e-mail met ont-
vangstbewijs waarin wordt aangegeven dat een dossier met 
een vordering vanaf 1251 euro werd geopend bij de Ge-
schillencommissie Reizen.

7.4 Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschil-
lenreglement, en kan slechts worden opgestart na het in-
dienen van een klacht bij de onderneming zelf en wel zodra 
vaststaat dat het geschil niet minnelijk kon geregeld worden 
of zodra 4 maanden zijn verstreken na het (voorziene) einde 
van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding 
gaf tot het geschil). Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels 
kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden.

7.5 Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeen-
komstig het geschillenreglement, op een bindende en defi-
nitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen 
beroep mogelijk.

Secretariaat van de Geschillencommissie Reizen:
telefoon: 02 277 62 15 of 02 277 61 80 (9u tot 12 u) 
fax: 02 277 91 00
City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel e-mail: reisge-
schillen@clv-gr.be

Bijzondere voorwaarden Gallia 

Artikel 1: prijzen
1. De overeengekomen prijs in de reisovereenkomst is - behou-

dens kennelijke materiële vergissing - vast en alle verplichte 
diensten zijn inbegrepen, behalve deze die, ingevolge lokale 
reglementeringen, enkel ter plaatse door de reiziger in con-
tanten kunnen betaald worden. 

2.  De prijs is aangeduid per persoon of per vakantiewoning/
boot in de prijstabel

3a.  De prijzen bevatten het verblijf met maaltijden zoals voor-
zien in het aanbod.

3b.  De prijzen bevatten eventuele extra’s beschreven in het aan-
bod.

3c.  De prijzen in 3a/3b bevatten ook de nodige BTW en de ver-
goeding verzekering tegen insolvabiliteit

4.  Niet inbegrepen zijn alle persoonlijke uitgaven, fooien, krui-
erskosten, verblijfstaksen en kosten voortvloeiend uit de fa-
ciliteiten van het hotel of de extra’s aangeboden door de 
rederij, die niet uitdrukkelijk vermeld staan als inbegrepen in 
de prijs.

5.  Prijzen die telefonisch door onze reserveringsdiensten wor-
den doorgeven zijn steeds onder voorbehoud. Enkel schrifte-
lijke prijsbevestigingen zijn geldig.  

6.  Last minute reservaties: Indien u een hotel/app/boot reser-
veert binnen 8 dagen voor vertrek dan rekenen wij € 10 per 
hotel/app/boot. 

Artikel 2: formaliteiten
1.  De reiziger dient kennis te nemen van de informatie inzake 

de te vervullen formaliteiten die hem door de reisbemidde-
laar worden medegedeeld. Voor België, Nederland, Frankrijk, 
Duitsland, Luxemburg zijn een identiteitskaart voldoende in-
dien u over de Belgische nationaliteit beschikt. Voor andere 
landen en indien u over een andere nationaliteit dan de Bel-
gische beschikt, neemt u contact op met de desbetreffende 
ambassade. 

2.  Kinderen dienen over een identiteitskaart met foto te be-
schikken (Kid´s ID). Kinderen die niet vergezeld worden door 
hun ouders, dienen documenten voor te leggen, waarop 
de ouders hun toestemming verlenen om alleen te reizen 
en waarbij de datum van aankomst en van vertrek uit het 
betrokken land is vermeld, eventals het adres waar zij hun 
vakantie doorbrengen en hun adres in België. 

3.  Huisdieren kunnen enkel meegenomen worden op reis mits 
rekening wordt gehouden met de specifieke richtlijnen die 
door Gallia worden verstrekt. Zij moeten in elk geval in regel 
zijn met de vaccinatievoorschriften. Gallia aanvaardt echter 
geen enkele verantwoordelijkheid bij eventuele schade of 
moeilijkheden die voortvloeien uit het mee op reis nemen 
van huisdieren. 

Artikel 3: Annulerings- en/of bijstandsverzekering
Een annulerings- en/of bijstandsverzekering is niet in de prijs 
inbegrepen. Gallia biedt u de mogelijkheid om tegen de beste 
voorwaarden een verzekering te reserveren.

Artikel 4: wijzigingen door de reiziger
Elke wijziging van vertrekdatum of hotel/boot, minder dan 30 da-
gen voor afreis valt onder de annuleringsvoorwaarden. 
Alle wijzigingen door de reiziger worden in de mate van het mo-
gelijke aanvaard, mits betaling van de onderstaande administra-
tiekosten: 
1. Alle wijzigingen tot 30 dagen voor afreis: € 75 per dossier
2. Alle wijzigingen vanaf 30 dagen voor afreis: € 100 per dossier
Opgelet: Deze kosten kunnen eventueel vermeerderd worden 
met de wijzigingskosten ons aangerekend door de rederijen in 
geval van de huur van een cruiser, de organisatoren van lokale 
excursies, de bezienswaardigheden, de lokale immobilienmaat-
schappijen in het geval van vakantiewoningen en evenementbu-
reaus in het geval van tickets voor speciale events. 
Indien in de reis lijnvluchten zijn inbegrepen kunnen de kosten 
voor deze tickets oplopen tot 100% afhankelijk van het soort tic-
ket en of ze al uitgeschreven zijn. 

Artikel 5: annulering door de reiziger
1.  Bij annulering dienen de hierna vermelde vergoedingen in 

ieder geval betaald te worden door de reiziger. 
2.  De annuleringskosten zijn variabel volgens het tijdstip van 

annulering. De juiste datum van de annulering wordt uitslui-
tend bepaald door de datum van ontvangst, tijdens de werk-
uren, door de reisorganisator. Deze annuleringskosten zijn 
de vergoeding voor de werktijd van de organisator voor het 
opmaken van offertes, het uitvoeren van de reserveringen 
en de administratieve last die hiermee gepaard gaat alsook 
de kosten die doorgerekend worden door de leveranciers ter 
plaatse. 

3.  Vergoeding:
 Tot 2 maanden voor afreis: 10% van de totale reissom met 

een minimum van € 100 per dossier
 Van 2 maanden voor afreis tot 31 dagen dagen voor afreis: 

20% van de totale reissom met een minimum van € 100 per 
dossier. 

 Van 30 tot 22 dagen voor afreis: 30% van de reissom.
 Van 21 tot 15 dagen voor afreis: 55% van de reissom.
 Van 14 tot 8 dagen voor afreis: 80% van de reissom.
 Vanaf 7 dagen voor afreis: 100% van de reissom.
 Er is steeds een minimum vergoeding van € 100 verschul-

digd per dossier. 
Opgelet: Deze kosten kunnen eventueel vermeerderd worden 
met de wijzigingskosten ons aangerekend door de rederijen in 
geval van de huur van een cruiser, door de organisatoren van 
lokale excursies, de bezienswaardigheden,  de lokale immobili-
enmaatschappijen in het geval van vakantiewoningen en evene-
mentbureaus in het geval van tickets voor speciale events. 
Indien in de reis lijnvluchten zijn inbegrepen kunnen de kosten 
voor deze tickets oplopen tot 100% afhankelijk van het soort tic-
ket en of ze al uitgeschreven zijn. 

Artikel 6: aansprakelijkheid
1.  De Gallia brochures/website werden opgemaakt volgens 

gegevens die ons bekend zijn tot zes maanden voor de ver-
schijning ervan. Indien zich wijzigingen voordoen in exploi-
tatie, faciliteiten en diensten van de aangeboden producten 
zullen deze onmiddellijk na kennisname door de reisorgani-
sator worden meegedeeld.

2.  De prestaties van de organisator nemen een aanvang en 
eindigen op het moment van check-in en check-out in het 
logement/vertrekbasis rederijen.

Artikel 7: Klachtenregeling
1.  De reiziger dient, op een bewijskrachtige wijze, de organisa-

tor onverwijld op de hoogte te brengen van iedere non-con-
formiteit die hij ervaart tijdens de uitvoering van de overeen-
komst. 

2.  De tegenwaarde van niet-verkregen diensten wordt alleen 
terugbetaald mits een geschreven attest uitgaande van 
de betrokken dienstenverlener en waarin duidelijk vermeld 
wordt welke diensten de reiziger niet ontvangen heeft. 

3.  Voor eventuele geschillen die niet via de Geschillencom-
missie opgelost kunnen worden, is alleen de rechtbank van 
Hasselt bevoegd.

VERKORTE PRIVACY VERKLARING
Uw persoonsgegevens worden door GALLIA bv verwerkt voor klan-
tenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van 
uw bestelling/aankoop van uw vakantie en/of gerelateerde dien-
sten en voor direct marketing (om u nieuwe vakantieproducten 
of -diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd 
belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens 
verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat 
mee te delen op info@gallia.be . Via dat adres kan u ook altijd vra-
gen welke gegevens wij over u verwerken en ze desgevallend la-
ten verbeteren of wissen. Daarbij is het mogelijk dat wij u vragen 
om uw identiteit te bewijzen zodat wij de gegevens aan de juiste 
persoon bezorgen. Als u vragen heeft over de manier waarop wij 
uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot gallia@gallia.be. 
Bent u het niet eens met de manier waarop wij uw gegevens 
verwerken, kan u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsau-
toriteit (www.privacycommission.be - Drukpersstraat 35 te 1000 
Brussel). Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u 
op www.gallia.be/privacyverklaring.htm.

Verantwoordelijke uitgever: 
Gallia BVBA - verg. A5997 - Ph.Bellemans  •  Maatschappelij-
ke zetel: Weyerstraat 119/001, 3850 NIEUWERKERKEN-Kozen - 
BE0475.652.663. 
Conform art. 36 van de reiscontractenwet is Gallia BVBA door het 
Garantiefonds Reizen, Dobbelenberg, Metrologielaan 8, B-1130 
BRUSSEL, Tel. +32-(0)2/240.68.00, verzekerd om in geval van 
financieel onvermogen, zijn verplichtingen jegens de reiziger 
verder na te komen.

VAREN


