LOCABOAT OP HET VAKANTIESALON
PALEIS 4 - STAND 4316 “Designed by Bourgogne”
19 Januari 2017 - Locaboat kan als Europees marktleider in vaarvakan3es bogen op een unieke vloot van
Péniche:es® en staat bekend om zijn uitmuntende dienstverlening. Vakan3egangers hebben bij Locaboat de
keuze uit maar liefst 380 boten, verspreid over 26 basissen in Frankrijk, Italië, Nederland, Ierland, Duitsland en
Polen.
Al 40 jaar bouwt Locaboat aan een steeds breder aanbod bestemmingen voor zijn klanten. Na de opening van
een nieuwe basis in het Franse departement Lot in 2016 is Locaboat nu aan zijn 26e basis toe – de tweede in
Bretagne –, goed voor een tocht over het kanaal van Ille-et-Rance, met vertrek in Melesse.

Locaboat zet koers rich?ng Melesse (Bretagne)

Een nieuwe basis is telkens weer synoniem met nieuwe wateren om te bevaren, nieuwe landschappen om te
doorkruisen, nieuwe steden om te ontdekken en nieuwe smaken om te proeven! Vanaf de basis van Melesse
smelt elke vakan3eganger meteen voor de charme van het kanaal van Ille-et-Rance en voor de Vilaine. Meer aan
in de Bretoense hoofdstad Rennes en ontdek het parlement en de eeuwenoude kathedraal. Al die prach3ge
monumenten zijn verbonden door straten vol keurig gerestaureerde huizen met vakwerk. Wie vervolgens koers
zet naar het zuiden kan in Pont-Réan de beroemde brug met negen bogen bewonderen en genieten van het
adembenemende uitzicht over de rivier. Langs het hele traject laten eenden, reigers en andere dieren zich maar
al te graag zien.

Bretagne: een topbestemming voor elke vakan?eganger!
Bretagne is een van de populairste toeris3sche bestemmingen in
Frankrijk. In 2016 alleen al mocht het departement 9 miljoen toeristen
verwelkomen*. Bretagne staat niet alleen bekend voor zijn culinaire
specialiteiten, rijke geschiedenis, prach3ge stranden, adembenemende
landschappen of kleurrijke fes3vals (denk maar aan het Fes3val des
Vieilles Charrues of Les Rencontres Transmusicales), maar ook voor de
bijzondere gastvrijheid van zijn inwoners. Het Franse vaarseizoen 2017
begint rond 18 maart. Wie Bretagne vanop het water wil verkennen, kan
dat vanaf 1 april.
Locaboat zal van 2 tot 5 februari 2017 te vinden zijn op het Vakan?esalon
in Paleis 4, stand 4316 "Designed by Bourgogne".
* Bron: Regionaal toerismebureau van Bretagne
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