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NOVASOL biedt nieuwe vakantieadressen en flexibele 

verblijfsperiodes voor vakantie in Scandinavië 

Nog steeds zijn Noorwegen, Zweden en Denemarken zeer populair onder 
Nederlandse vakantiegangers. NOVASOL helpt haar gasten bij het kiezen van 
een passende vakantiebestemming en overtuigt huiseigenaren van de behoefte 
aan flexibele aankomsten. 

Wommelgem, september 2018 – De nieuwste vakantiehuizen zijn klaar om in gebruik te 
worden genomen voor 2019. Zowel het aanbod voor Noorwegen als  Zweden is nu te 
bekijken via de website en de nieuw uitgebrachte catalogussen van NOVASOL.  
  
Het van oorsprong Deense "hygge" heeft de afgelopen jaren de wereld veroverd. De meeste 
mensen zien de cultuur in Scandinavië als voorbeeld om meer te genieten van de kleine, 
fijne momenten in het leven.  
  
Noorwegen: divers en puur 
In Noorwegen is er geen enkele reden voor verveling tijdens een vakantie. Het hele jaar door 
biedt het land een breed scala aan activiteiten: van klimmen in West-Noorwegen, het 
Noorderlicht bekijken in het noorden tot skiën in Oost-Noorwegen. 
NOVASOL biedt onder andere chalets en appartementen in Sjusjøen aan, waar de skipistes 
direct voor de deur liggen. Voor de liefhebbers van een visvakantie is het aanbod van 
vissershuizen voor 2019 weer aangevuld, sommigen zelfs met eigen aanlegsteiger en boot.  
  
Zweden: een zee aan mogelijkheden 

Een uitstapje op het water, vissen in de prachtige meren of heerlijk ontspannen zwemmen 
tijdens een mooie zomerdag; dat is Zweden!  Het grootste meer van Zweden, de Vänern, ligt 
in het zuidelijke  deel en is omgeven door de gebieden Darsland, Värmland en Västergötland. 
De Zweedse kustgebieden bestaan uit rotsachtige kliffen en brede zandstranden. Het is een 
prachtig afwisselend beeld, waardoor een bezoek aan zee nooit hetzelfde is. Kies een regio 
in Zweden met als basis een vrij gelegen vakantiehuis direct aan het water.  

Flexibele vakantie 



Vakantie hoeft niet altijd lang te duren. Het kan voldoende zijn om een korte pauze te 
nemen om de batterij weer op te laden. NOVASOL is verheugd dat steeds meer 
vakantiehuiseigenaren een boeking vanaf twee dagen aanbieden. Meer flexibiliteit hierin 
biedt onze reizigers de kans om het prachtige Zweden en Noorwegen ook in een korte 
periode te ontdekken.  
 
De nieuwe reiscatalogussen bieden een uitgebreide selectie vakantiehuizen in Noorwegen 
en Zweden, zoals afgelegen berghutten, moderne vissershuizen aan de kust en prachtige 
appartementen in de stad of een willekeurig wintersportparadijs.  
  
  

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  

  

NOVASOL A/S, dansommer A/S, Friendly Rentals, Ardennes-Etape en Wimdu vormen de 
NOVASOL Groep met hoofdkantoor in Virum, Denemarken. De NOVASOL Groep heeft 
dochterondernemingen in 18 Europese landen en meer dan 60 kantoren verspreid over 
Europa. De organisatie werkt met meer dan 2.500 vaste en freelance medewerkers. Met 
meer dan 50.000 vakantiehuizen in 28 landen is de NOVASOL Groep de grootste Europese 
aanbieder in vakantiehuizenverhuur. In 2017 bediende de NOVASOL Groep meer dan 2 
miljoen gasten. 
  
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. 
  

mailto:novasol@novasol.be
http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=oGJ1pkZyysOST8btnWeAdWfazdP60O3PLkuOZioW2RiI0IVhceklym3EshCHRFFLigy%2FMuHoryLboMpmIS0muMQgawT4tKm%2BwL1jcY12gAwxjdEtmH2tqw%3D%3D&G=0&R=http%3A%2F%2Fwww.novasol.&I=20180928072423.0000008d1366%40mail6-94-usnbn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjViYWRkNzI0M2UyZGI4NjdmNWRmNzA0Mzs%3D&S=lmYivNxPYn8kZUUCPjBPzrlns9EgZruq_AxiPCP-Fv0
http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=oGJ1pkZyysOST8btnWeAdWfazdP60O3PLkuOZioW2RiI0IVhceklym3EshCHRFFLigy%2FMuHoryLboMpmIS0muMQgawT4tKm%2BwL1jcY12gAwxjdEtmH2tqw%3D%3D&G=0&R=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FNOVASOL.be&I=20180928072423.0000008d1366%40mail6-94-usnbn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjViYWRkNzI0M2UyZGI4NjdmNWRmNzA0Mzs%3D&S=7zvyp1ex8GpA9U0IijK2UZ2nev3FqCO0yAHwMWAuBI8


  

### 

  

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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