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Nieuw park vanaf 20 juli open voor gasten 

Landal Sandybrook Country Park  

vierde park van Landal in Groot-Brittannië  

 

Leidschendam, 14 mei 2018 — Landal GreenParks opent 20 juli 2018 het vierde 

vakantiepark in Groot-Brittannië. Landal Sandybrook Country Park ligt in de buurt van het 

stadje Ashbourne in een schitterend natuurgebied aan de zuidzijde van het Peak District 

National Park, tussen Manchester en Birmingham. De opening van het nieuwe park draagt 

bij aan de internationale bekendheid van Landal GreenParks; Groot-Brittannië is een van 

de negen landen in Europa waar de vakantieaanbieder actief is. 

 

Landal Sandybrook Country Park ligt in het Peak District National Park vlakbij Landal Darwin 

Forest, het eerste park van Landal in Engeland. Het Peak District National Park is een toeristisch 

zeer aantrekkelijke en daardoor populaire regio, niet alleen bij Engelse vakantiegangers, maar 

ook onder vakantiegangers uit Nederland, België en Duitsland. De omgeving biedt mooie 

landschappen en veel uitdagende outdoor-activiteiten.  

 

Prachtige ligging en uitstekende faciliteiten  

Het park beschikt over 55 lodges, die de komende maanden worden uitgebreid met enkele luxe 

lodges met jacuzzi's. Ook de centrale voorzieningen worden uitgebreid met nieuwe indoor-

activiteiten. Gasten kunnen gebruik maken van een zwembad, waar men kan wandelen op het 

water in de grote opblaasbare WaterWalkerz ballen, snorkellessen volgen van gediplomeerde 

instructeurs of op ontdekkingstocht met een van de onderwaterscooters. Ook is er een game-

ruimte en speelveld. Het park en de omgeving lenen zich uitstekend voor outdooractiviteiten als 

wandelen, fietsen, mountainbiken en bergklimmen. 

 

Landal Gwel an Mor bekroond tot beste vakantiepark van Engeland 

“Het nieuws over de opening van Landal Sandybrook Country Park komt bijna op hetzelfde 

moment dat ons derde park, Landal Gwel an Mor in Cornwall, is uitgeroepen tot beste 

vakantiepark van Groot-Brittannië. We hebben een goede start gemaakt in Engeland en het is 

mooi om te zien hoe de Britse vakantiegangers onze Landal-parken ontdekken en waarderen. 

We zien er naar uit om de kwaliteit, hostmanship en gastvriendelijkheid van Landal ook op Landal 

Sandybrook Country Park aan te bieden,” aldus Thomas Heerkens. 

 

Vier nieuwe parken in ruim een jaar 

Landal Sandybrook Country Park is het vierde nieuwe park van de vakantieaanbieder in Groot-

Brittannië in ruim een jaar. Eerder openden al Landal Darwin Forest in het Peak District National 



Park tussen Birmingham en Manchester, Landal Kielder Waterside, gelegen in het 

Northumberland National Park, op de grens van Engeland en Schotland en Landal Gwel an Mor, 

gelegen aan de kust van het Engelse graafschap Cornwall.  

 

 

Over Landal GreenParks 

Landal GreenParks is een toonaangevende aanbieder op het gebied van management, beheer en verhuur van 
vakantieparken en exploiteert 86 parken in Nederland, België, Duitsland, Denemarken, Groot-Brittannië, Oostenrijk, 
Zwitserland, Tsjechië en Hongarije met in totaal bijna 15.000 vakantieaccommodaties en 1.350 campingplaatsen. 
Jaarlijks kiezen 2,8 miljoen gasten voor Landal GreenParks en brengen er 14 miljoen overnachtingen door. Op de parken 
en de diverse kantoorlocaties werken 3.000 medewerkers. Door een actief duurzaamheidsbeleid zijn alle parken voorzien 
van een Green Key certificaat.  

 

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):  
Voor nadere informatie: 
Jeannette ten Kate, Corporate PR Manager, telefoon 088 – 205 9709 of 06 - 53 89 24 45 
E-mail: jeannette.tenkate@landal.com 
Meer informatie, beeldmateriaal en persberichten over Landal zijn te vinden op newsroom.landal.com 

 

 

 
 

http://newsroom.landal.com/

