
 

 
PERSBERICHT 

  

Voorjaar in Friesland aantrekkelijker dan ooit 

Bijzondere tips voor een vakantie nabij Leeuwarden,  
Culturele Hoofdstad van Europa 2018  

  

Wommelgem, april 2018 – Vakantie vieren in eigen land is dit jaar een extra goed idee, 
want in  2018 is Leeuwarden dé Culturele Hoofdstad van Europa. De spetterende opening 
door ons koningspaar trok al ruim 40.000 bezoekers naar de Friese hoofdstad. En er staat 
nog zoveel meer gepland; prachtige festiviteiten die in de meeste gevallen geweldig te 
combineren zijn met een korte of lange vakantie in deze prachtige Nederlandse provincie. 

Water, water en water 
Friesland staat bekend om haar oneindige uitzichten op het water. Zoals het Friese 
merengebied in het zuidwesten van Friesland met tienduizenden hectaren water  waar 
recreatieve schippers en vissers dankbaar gebruik van maken! Ook de organisatie van de 
Culturele Hoofdstad speelt uiteraard  in op het thema water met diverse evenementen en 
bezienswaardigheden waarin water centraal staat.  Wij geven twee leuke tips om een 
vakantie in een vakantiehuis in het voorjaar te combineren met deze evenementen:  

Kunst op de Wadden 

Het project “Sense of Place” door Joop Mulder, de voormalige Oerol-directeur. De kunst 
objecten op het Friese Waddengebied maken het onzichtbare zichtbaar en laten zien hoe 
water en land door de mens beïnvloed worden. Een bezoek aan één of meerdere van deze 
projecten aan het water is zeker een aanrader tijdens een vakantiehuis verblijf in Friesland! 
  
Elfstedenroeimarathon 

Jaarlijks organiseert LRV Wetterwille, op de vrijdag en zaterdag na Hemelvaartsdag, de 

elfstedenroeimarathon. Aan deze langste en meest populaire marathonwedstrijd van 

Nederland nemen jaarlijks zo'n 100 teams deel, waaronder een toenemend aantal 

buitenlandse ploegen. Leuk om te aanschouwen, maar zeker ook ook mee te doen!  

Bekijk hier de volledige agenda: https://www.friesland.nl/nl/culturele-hoofdstad/agenda  

http://link.email.dynect.net/link.php?DynEngagement=true&H=I%2BqMhXDuIS2RujNbavWSOKShOr7Ezi73JeGvxlkJ09Qb0kDpZZQFeGtfR9NUxe%2F8o4KlCg8nWg4ExjUySvzwxFscTb3QtRhIbS7kkmKAE1Xdx8xPjOMtCg%3D%3D&G=0&R=https%3A%2F%2Fwww.friesland.nl%2Fnl%2Fculturele-hoofdstad%2Fagenda&I=20180405134611.0000000c116a%40mail6-46-ussnn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjVhYzYyODI4MzhhNDdiMzIwOTU2ZGIwNTs%3D&S=fmYAmZYCZ_j_8LGwf5KaKCDs22M62VXx4NC3K1GoGTs


Optimaal genieten in Friesland 

Voor een geweldige beleving van deze waterrijke provincie verblijft u in een vakantiehuis 

aan of zelfs op het water! Vaste blogster van NOVASOL Babette van Veen bezocht 

Leeuwarden vanaf een watervilla op 15 minuten rijden van de Culturele Hoofdstad. Haar 

persoonlijke tips voor een trip naar de Culturele Hoofdstad vindt u op: 

www.novasol.nl/opvakantiemetbabette/leeuwarden 

  

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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Noot voor de redactie (niet voor publicatie) 

 
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  

 

http://link.email.dynect.net/link.php?DynEngagement=true&H=I%2BqMhXDuIS2RujNbavWSOKShOr7Ezi73JeGvxlkJ09Qb0kDpZZQFeGtfR9NUxe%2F8o4KlCg8nWg4ExjUySvzwxFscTb3QtRhIbS7kkmKAE1Xdx8xPjOMtCg%3D%3D&G=0&R=http%3A%2F%2Fwww.novasol.nl%2Fopvakantiemetbabette%2Fleeuwarden&I=20180405134611.0000000c116a%40mail6-46-ussnn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjVhYzYyODI4MzhhNDdiMzIwOTU2ZGIwNTs%3D&S=qT6lgWOiA7hyqZbAzqfqEdGDrs1HNMx3dL2551QXbWs
mailto:novasol@novasol.be
http://link.email.dynect.net/link.php?DynEngagement=true&H=I%2BqMhXDuIS2RujNbavWSOKShOr7Ezi73JeGvxlkJ09Qb0kDpZZQFeGtfR9NUxe%2F8o4KlCg8nWg4ExjUySvzwxFscTb3QtRhIbS7kkmKAE1Xdx8xPjOMtCg%3D%3D&G=0&R=http%3A%2F%2Fwww.novasol.be&I=20180405134611.0000000c116a%40mail6-46-ussnn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjVhYzYyODI4MzhhNDdiMzIwOTU2ZGIwNTs%3D&S=0yGnXyYHnelWvEKbeVZTr92TrWcrGrZcQQZkIXgo99Y
http://link.email.dynect.net/link.php?DynEngagement=true&H=I%2BqMhXDuIS2RujNbavWSOKShOr7Ezi73JeGvxlkJ09Qb0kDpZZQFeGtfR9NUxe%2F8o4KlCg8nWg4ExjUySvzwxFscTb3QtRhIbS7kkmKAE1Xdx8xPjOMtCg%3D%3D&G=0&R=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FNOVASOL.be&I=20180405134611.0000000c116a%40mail6-46-ussnn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjVhYzYyODI4MzhhNDdiMzIwOTU2ZGIwNTs%3D&S=7zvyp1ex8GpA9U0IijK2UZ2nev3FqCO0yAHwMWAuBI8
mailto:frans.schoon@novasol.com
http://link.email.dynect.net/link.php?DynEngagement=true&H=I%2BqMhXDuIS2RujNbavWSOKShOr7Ezi73JeGvxlkJ09Qb0kDpZZQFeGtfR9NUxe%2F8o4KlCg8nWg4ExjUySvzwxFscTb3QtRhIbS7kkmKAE1Xdx8xPjOMtCg%3D%3D&G=0&R=http%3A%2F%2Fwww.novasol.be&I=20180405134611.0000000c116a%40mail6-46-ussnn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjVhYzYyODI4MzhhNDdiMzIwOTU2ZGIwNTs%3D&S=0yGnXyYHnelWvEKbeVZTr92TrWcrGrZcQQZkIXgo99Y
http://link.email.dynect.net/link.php?DynEngagement=true&H=I%2BqMhXDuIS2RujNbavWSOKShOr7Ezi73JeGvxlkJ09Qb0kDpZZQFeGtfR9NUxe%2F8o4KlCg8nWg4ExjUySvzwxFscTb3QtRhIbS7kkmKAE1Xdx8xPjOMtCg%3D%3D&G=0&R=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fnovasol.be&I=20180405134611.0000000c116a%40mail6-46-ussnn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjVhYzYyODI4MzhhNDdiMzIwOTU2ZGIwNTs%3D&S=I7k-q0eB4_W-9DsvOLksncgH7hHl3aXoVGOSqHgDXb8
http://link.email.dynect.net/link.php?DynEngagement=true&H=I%2BqMhXDuIS2RujNbavWSOKShOr7Ezi73JeGvxlkJ09Qb0kDpZZQFeGtfR9NUxe%2F8o4KlCg8nWg4ExjUySvzwxFscTb3QtRhIbS7kkmKAE1Xdx8xPjOMtCg%3D%3D&G=0&R=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fnovasol.be%2F&I=20180405134611.0000000c116a%40mail6-46-ussnn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjVhYzYyODI4MzhhNDdiMzIwOTU2ZGIwNTs%3D&S=5CeqMLwt3cLDU_dZTMJjjdtYh5sLCbQNx6UZsOAmVY4
http://link.email.dynect.net/link.php?DynEngagement=true&H=I%2BqMhXDuIS2RujNbavWSOKShOr7Ezi73JeGvxlkJ09Qb0kDpZZQFeGtfR9NUxe%2F8o4KlCg8nWg4ExjUySvzwxFscTb3QtRhIbS7kkmKAE1Xdx8xPjOMtCg%3D%3D&G=0&R=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FNOVASOLbe&I=20180405134611.0000000c116a%40mail6-46-ussnn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjVhYzYyODI4MzhhNDdiMzIwOTU2ZGIwNTs%3D&S=PwSAviOfT_Yg1wahfE8c-Y-8zL1XkwHWIyNCdbKRKIc

