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NOVASOL investeert in maritieme accommodaties  
Vakantiehuisaanbieder zet nieuwe trend op het gebied van vakantiebeleving 

  

Wommelgem, mei 2017 – Al drijvend vakantie vieren op een woonboot, huisboot of een 
andere accommodatie op of bij water. Het is een nieuwe trend waar NOVASOL op inspeelt.  

Iedereen brengt graag een aantal dagen door aan of op het water. Bewezen is dat dit fraaie 
element een rustgevende werking heeft op de mens. We voelen ons er creatiever en fitter 
door en laden de batterij gemakkelijker op met natuurlijk water in de buurt.  

Waar vakantie op het water zich voorheen beperkte tot het huren van een jacht of zeilboot 
en er meestal een vaarbewijs was vereist, zijn er tegenwoordig talloze manieren om te 
genieten van een vakantie op of aan het water. 
 
Ongeveer een kwart van de accommodaties die NOVASOL aanbiedt, is gelegen in de directe 
omgeving van water. Een modern houten huis aan de Deense Noordzee, een luxe uitgeruste 
villa aan de Middellandse Zee, een huis gelegen in een Noors fjord of een statig pand aan de 
Canal Grande in Venetië. Een verblijf in een vakantiehuis nabij het water werkt kalmerend. 
Men vult zijn vakantiedagen in alle vrijheid en geheel in eigen tempo.  
 
Een huisboot geeft de mogelijkheid om uit de buurt te blijven van drukke toeristische 
plekken. Het is een nieuwe en unieke beleving om met een huisboot van bestemming naar 
bestemming te varen zonder dat een officieel vaarbewijs benodigd is. Een regio ontdekken 
vanuit het perspectief van het water betekent aanleggen op pittoreske plekjes wanneer het 
uitkomt of wanneer er een lokaal evenement plaatsvindt. In alle vrijheid.  

Het gevoel van ongebondenheid is op een drijvend vakantiehuis, een huis dat vastligt op het 
water, nergens zoals hier. Vaak liggen deze in of in de buurt van een haven. Dit compromis 
tussen boot en huis geeft vakantiegasten het gevoel te verblijven op een ‘privé eiland’ met 
iedere avond de zonsondergang voor de deur.  

  



  

‘Mensen zoeken steeds meer naar authenticiteit, ongedwongenheid, rust en unieke 
ervaringen tijdens een vakantie. Met dit specifieke segment zorgen wij voor een passend 
antwoord hierop’, aldus Frans Schoon, directeur NOVASOL Benelux. .  

 
De meest bijzondere accommodaties op en aan het water biedt NOVASOL in Nederland, 
Kroatië, Frankrijk, Duitsland, Polen en de Scandinavische landen.  

  

Voor brochures en boekingen kunt u terecht bij: 

  

NOVASOL Vakantiehuizen 
Tel.: 03 322 04 04 
E: novasol@novasol.be  
W: www.novasol.be 

  
Over NOVASOL by Wyndham Vacation Rentals 

Met meer dan 44.000 particuliere accommodaties heeft NOVASOL A/S, met het 
hoofdkantoor in Kopenhagen, zichzelf gevestigd als de grootste aanbieder van 
vakantiehuizen en appartementen in Europa. De organisatie is onderdeel van Wyndham 
Vacation Rentals, globaal leider in vakantie accommodatie, en biedt 29 bestemmingen in 
Europa aan. Meer dan 1.750 medewerkers van de NOVASOL Groep hebben in 2016 meer 
dan 2 miljoen vakantiegasten bediend. 
  
Opgericht in Denemarken in 1968 was het aanbod in eerste instantie gelimiteerd tot Noord- 
en West-Europa. Na de val van de Berlijnse Muur in 1989 heeft de NOVASOL Groep de 
toeristische ontwikkeling van Oost-Europa geïntensifieerd, met name door het op de kaart 
zetten van Kroatië als een populaire vakantiebestemming, en heeft daarna vrijwel alle Zuid-
Europese landen geopend voor de verhuur van particuliere vakantiehuizen.  
De NOVASOL Groep is verbonden aan het Europese toerisme via een wijdvertakt en 
gevarieerd netwerk. 
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Voor meer informatie en beeldmateriaal kunt u zich richten tot: 

Frans Schoon, directeur 
E: frans.schoon@novasol.com 

Koralenhoeve 15c 

2160 Wommelgem 
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Tel: 033220404 

Website: www.novasol.be 
 
Facebook: www.facebook.com/novasol.be 

Twitter: www.twitter.com/novasolbe 
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