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Vraag naar fietsvakanties Kroatië stijgt 

  

Steeds meer toeristen ontdekken de charme van een fietsvakantie en bezoeken 
Kroatië om zo de natuur van zeer dichtbij te kunnen beleven. NOVASOL biedt 
daarom een exclusief fietsthema. Bij de huur van een vakantiehuis in Kroatië is 
het gebruik van fietsen in sommige gevallen inbegrepen.  
  
Wommelgem, 5 oktober 2018 – Fietsen is een geweldige manier om de indrukwekkende 
natuur in Kroatië van dichtbij te ervaren. In bosgebieden, op verlaten landweggetjes, in de 
heuvels of langs de kust. Dit Zuid-Europese land biedt veel afwisseling. Misschien leidt het 
gekozen pad langs een wijngaard of een boerderij waar heerlijke olie, kaas of vers fruit wordt 
aangeboden. 
  
Istrië; in de voetsporen van ridders en heksen 

De droevige heks Mare is slechts een van de vele mysterieuze figuren die langskomen tijdens 
de prachtige kasteeltour in Istrië. Kasteel St. Michael herbergt duistere geheimen van de 
Middeleeuwen. Allerlei spannende verhalen en legendes passeren de revue. Door olijf- en 
wijngaarden loopt deze fietsroute van 12 km van Svetvinčenat via Krančići, Rapanji naar 
Smoljanci.  
  
Dalmatië; uitdaging in de bergen 

Mountainbikers zullen de vele mogelijkheden waarderen, zoals routes rondom Velebit, waar 
een goede conditie als fietser vereist is. Dag vullende tochten zijn er te rijden, routes steil 
omhoog en via kronkelige grindwegen. Het Velebit-plateau biedt werkelijk een waanzinnig 
uitzicht. De archipel van Zadar, klif Tulove Grede en een snelle afdaling naar de kloof van de 
Zrmanaj-rivier zijn enkele hoogtepunten van een bijna 75 kilometer lange route in dit 
centrale gedeelte van Kroatië. 
  

Fietsen inclusief bij NOVASOL   

De nieuwe reiscatalogus van NOVASOL biedt een zeer uitgebreide selectie vakantiehuizen in 
Kroatië. Meer dan 10.000 woningen, van eenvoudige appartementen tot luxe villa’s. Het 
rode, vierkante pictogram met een witte fiets betekent dat er fietsen klaar staan in het 
vakantiehuis met de nodige kaarten en tips voor een unieke fietsvakantie.  



  

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. 
  
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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