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NOVASOL neemt vakantiepark Hambachtal  
in de Hunsrück over  

Aanbod in Duitsland opnieuw  
fors uitgebreid  

 
Wommelgem, maart 2018 - NOVASOL zet opnieuw een grote stap in haar expansie in 
Duitsland en neemt het vakantiepark Hambachtal in de regio Hunsrück met in totaal 1.256 
bedden over. Het complex beschikt over een subtropisch binnenzwembad, een sauna en een 
bowlingbaan. Gasten hebben de keuze uit 218 halfvrijstaande vakantiehuizen en 48 
appartementen waar huisdieren ook welkom zijn. In de komende maanden zullen de 
appartementen voor twee tot zes personen gerenoveerd worden; de eerste 24 zijn al 
voltooid. 
 
Met zeer aantrekkelijke prijzen (vanaf € 165,- p.w.) én gratis toegang tot de faciliteiten van 
het waterpark biedt Hambachtal een ideale vakantiebestemming met name voor gezinnen. 
Een korte vakantie van enkele nachten op slechts een paar uur rijden vanuit Nederland. Het 
voorbeeld van een landelijke en ontspannende vakantie in de bossen van deze waterrijke 
omgeving. Boogschietfaciliteiten, tennisbanen en de eigen fietsverhuur van het vakantiepark 
bieden de gast alles wat nodig is om een actieve vakantie te beleven. Liefhebbers van 
wandelen en mountainbiken kunnen hun hart ophalen in het nabijgelegen nationaal park 
Hunsrück-Hochwald. Trier, waar dit jaar “150 jaar Karl Marx” wordt gevierd, het Moezel-
wijngebied met Traben-Trarbach of de Duitse edelsteen hoofdstad Idar-Oberstein zijn leuke 
bestemmingen voor daguitstapjes.  
  
De Hunsrück en de Moezelvallei behoren tot de meest aantrekkelijke 
vakantiebestemmingen in Duitsland. “We willen het nog relatief ongerepte landschap van 
het middelgebergte vol enthousiasme aan onze vakantiegangers tonen”, zegt NOVASOL-
directeur Frans Schoon en hij belooft vele buitenlandse bezoekers, vooral uit de Benelux, 
naar de regio Hunsrück te brengen. "We geven deze economisch minder krachtige regio 
behoud van werkgelegenheid in de toekomst en met de lokale toeristische organisaties gaan 
we de Hunsrück van nieuwe impulsen voorzien.” Vorig jaar  voegde NOVASOL het op 16 
kilometer afstand gelegen vakantiepark Thalfang al toe aan de portefeuille op en verdere 
uitbreiding zal spoedig volgen, volgens Schoon.    
 



De nieuw ontworpen appartementen en maisonnette-woningen in het Hambachtal zijn 
ingericht met een vleugje Scandinavisch design; veel hout en warme natuurlijke materialen, 
geaccentueerd door roestvrijstalen elementen, zetten de toon. Voorzieningen in de huizen 
zijn onder andere Wifi, een open haard en overdekte terrassen. Het is ook mogelijk 
om  kortere verblijven te boeken vanaf 2 nachten. 
  

 
Voor brochures en boekingen kunt u terecht bij: 

NOVASOL Vakantiehuizen 
Tel.: 013 - 46 777 30 
E-Mail: novasol@novasol.be  
Internet: www.novasol.be  
Facebook: www.facebook.com/NOVASOL.be 

  
Over NOVASOL by Wyndham Vacation Rentals 

Met meer dan 50.000 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 27 bestemmingen in 
Europa aan. Meer dan 1.750 medewerkers van de NOVASOL Groep hebben in 2017 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. 
  
Voor meer informatie:  
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Voor meer informatie en beeldmateriaal kunt u zich richten tot: 

Frans Schoon, directeur 
Tel: 013 - 4677730 
E: frans.schoon@novasol.com 
W: www.novasol.be    
FB: www.facebook.com/novasol.be   
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