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Versterking van internationale positie 

Landal GreenParks breidt uit naar  

Groot-Brittannië 

 

Leidschendam, 15 december 2016 — Landal GreenParks breidt per 1 januari 2017 uit met 

een vakantiepark in Groot-Brittannië, Landal Darwin Forest. Er worden op termijn meer 

parken in Groot-Brittannië toegevoegd. De stap past in de internationale groeiambitie van 

de vakantieaanbieder, die met deze uitbreiding over 85 parken beschikt. In juli van dit jaar 

zette Landal met de overname van vijf parken van Dayz Resorts al voet op de Deense 

vakantiemarkt. Groot-Brittannië wordt het negende land in Europa waar Landal actief is. 

 

Landal Darwin Forest is gelegen aan de rand van het Peak District National Park tussen 

Birmingham en Manchester. Het park ligt in een fraai natuurgebied, met ruime wandel-, fiets- en 

mountainbikemogelijkheden. Landal Darwin Forest bestaat uit 110 luxe chaletwoningen, een 

centrumgebouw met zwembad, spa, pub en restaurant. Er is een kleine winkel en er zijn diverse 

speelplaatsen voor kinderen. 

 

“Dit park ligt in een prachtige regio, heeft een echte Landal-uitstraling en vormt goede kansen om 

Britse vakantiegangers in eigen land te laten kennismaken met Landal GreenParks. Voor veel 

van onze bestaande gasten is dit een mooie gelegenheid om met Landal Groot-Brittannië te 

ontdekken. Daarnaast verwachten wij een toename van het aantal gasten uit Groot-Brittannië op 

de bestaande Landal-parken,” aldus Thomas Heerkens, algemeen directeur van Landal 

GreenParks. 

 

In de loop van februari wordt het park boekbaar via www.landal.nl. 

 
Over Landal GreenParks 
Landal beheert en exploiteert ruim 80 vakantieparken in Nederland, België, Duitsland, Denemarken, 
Oostenrijk, Zwitserland, Tsjechië en Hongarije met in totaal circa 13.700 vakantieaccommodaties. 
Daarnaast beschikt Landal over 1.450 campingplaatsen. Op jaarbasis realiseren 2,5 miljoen gasten 12,8  
miljoen overnachtingen. Op de parken en de diverse kantoorlocaties werken ca. 3.000 medewerkers.  
Landal GreenParks maakt deel uit van Wyndham Destination Network. Lees meer op www.landal.nl 
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Voor meer informatie: 
Thomas Heerkens, Algemeen Directeur, telefoon: 070 – 300 3542 
Jeannette ten Kate, Corporate PR-manager, telefoon 088-205 9709 of 06 - 53 89 24 45 
newsroom.landal.com 


