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Flexibel op vakantie naar Egypte met NOVASOL 

Eerste niet-Europese bestemming in jubileumjaar  
van vakantiehuizenspecialist 

  

Wommelgem, mei 2018 – Voor het eerst manifesteert NOVASOL zich buiten Europa  en biedt 
de vakantiehuizenspecialist een verdere reisbestemming aan. In Egypte staan via NOVASOL 
meer dan 70 appartementen, vakantiehuizen en villa’s ter beschikking om een heerlijke 
vakantie in door te brengen. Plannen zijn er om aan het einde van dit jaar al meer dan 
verdrievoudigd te zijn waarmee er meer dan 200 accomodaties aan het totale NOVASOL 
aanbod zullen zijn toegevoegd. Het jaar waarin Europa’s grootste vakantiehuizenaanbieder 
haar 50-jarig jubileum viert is daarmee tevens het begin van een nieuw tijdperk.  
  
De huizen die NOVASOL aanbiedt, staan in de meest populaire duik- en strandbestemmingen 
zoals Hurghada, Marsa Alam en Sharm el-Scheikh aan de Rode Zee. Alle accommodaties zijn, 
zoals gebruikelijk bij NOVASOL, persoonlijk bezichtigd en beoordeeld. Het aanbod is vooral 
gericht op zelfstandige reizigers die op zoek zijn naar flexibele zelfgekozen strand- en 
cultuurvakanties. Dit als individuele tegenhanger van georganiseerde reizen naar de massale 
hotelaccommodaties aan de kust. 
  
Het aanbod varieert van 2-persoonsappartementen voor € 120,- per week in Sharm el-
Scheikh op slechts 500 meter van het strand tot luxe vijfsterren-villa’s voor 8 personen vanaf 
€ 1.040 per week inclusief privézwembad. Bijzonder en nieuw is dat NOVASOL alle gasten 
persoonlijk verwelkomt op de luchthaven en ze terzijde staat bij het ophalen van de sleutels 
bij de servicekantoren. Ook aan de persoonlijke veiligheid van gasten is gedacht. De 
vakantiegebieden waarin de appartementen en vakantiehuizen zich bevinden, zijn bewaakt. 
 

„Eindelijk is er in Egypte een aanbod dat verder gaat dan de platgetreden paden van het all-

inclusive concept. We zijn er trots op dat onze collega’s in Egypte erin zijn geslaagd om een 

uniek aanbod samen te stellen. Hiermee ontstaan nieuwe vakantiebelevingen en verhalen 

over Egypte door reizigers die op eigen gelegenheid het land ontdekken. Egypte is niet alleen 

een zon- en zeebestemming, maar ook een uniek centrum van cultureel werelderfgoed“ 

aldus Frans Schoon, directeur Benelux van NOVASOL. 

  

Het huidige aanbod in Egypte is te vinden via: 
https://www.novasol.be/vakantiehuis/egypte 

http://link.email.dynect.net/link.php?DynEngagement=true&H=3ZUQjNycMu7D%2Fe%2Bm%2FOmi3Qi1eTNrfRb0HcFplK3KYerw%2B6SfjwwI9mNrROW0g1m3cHrod2NQe0npV80IJ8yhLCMlEngNI1aGqcst9jYI3vyaJD6iQQ4K3Q%3D%3D&G=0&R=https%3A%2F%2Fwww.novasol.be%2Fvakantiehuis%2Fegypte&I=20180501151654.00000005e046%40mail6-53-ussnn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjVhZTg4NGRlNmZiMjNkMGEwOTQzOGZkNDs%3D&S=8FN7aSvssVU-XYU0ZrLIXZwHxS0PvAKmkk3GSWo9MgY
http://link.email.dynect.net/link.php?DynEngagement=true&H=3ZUQjNycMu7D%2Fe%2Bm%2FOmi3Qi1eTNrfRb0HcFplK3KYerw%2B6SfjwwI9mNrROW0g1m3cHrod2NQe0npV80IJ8yhLCMlEngNI1aGqcst9jYI3vyaJD6iQQ4K3Q%3D%3D&G=0&R=https%3A%2F%2Fwww.novasol.be%2Fvakantiehuis%2Fegypte&I=20180501151654.00000005e046%40mail6-53-ussnn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjVhZTg4NGRlNmZiMjNkMGEwOTQzOGZkNDs%3D&S=8FN7aSvssVU-XYU0ZrLIXZwHxS0PvAKmkk3GSWo9MgY


 
 

 

  

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    
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