
 

 

 
 

 

 

 

Persbericht 

Vierde spectaculaire indoorwaterglijbaan 5 juli open voor gasten 
 

Vakantieresort Hof van Saksen start bouw van  

langste trechterglijbaan ter wereld  

 

Leidschendam/Nooitgedacht, 28 maart 2019 —Hof van Saksen, onderdeel van Landal 

GreenParks, blijft innoveren en investeren in exclusieve waterpret. Het luxe vakantieresort 

start op 1 april met de bouw van de langste trechterglijbaan ter wereld. De 'Saltato' wordt 

maar liefst 195 meter lang en krijgt vier trechters met een doorsnede van vijf meter. De 

nieuwe bandenglijbaan is vanaf 5 juli 2019 open voor gasten.  

 

Hof van Saksen had al eerder een wereldprimeur. Het meest bijzondere resort van Europa 

opende in 2017 drie spectaculaire indoorwaterglijbanen: Bombo, de grootste indoor waterglijbaan 

ter wereld met een vrije val van maar liefst 10 meter, Intenso, de hoogste bandenglijbaan met 

mooie lichteffecten en de steilste speedslide Presto, voor de ultieme adrenalinekick. De glijbanen 

zijn ontwikkeld met het oog op minimaal energieverbruik. Door te kiezen voor de meest efficiënte 

verwarming en luchtbehandeling kan meer dan 95% van de warmte worden teruggewonnen uit 

de uitgeblazen lucht en ververs-water. 

 

Saltato: een glijbaan voor waaghalzen 

De Saltato is een buitengewone beleving voor echte waaghalzen. In een 2-persoonsband worden 

de gasten door vier trechters met een doorsnede van 5 meter heen en weer gedraaid. De 

spectaculaire lichteffecten maken de rit compleet en nog intenser. De naam Saltato staat voor 

muzikale sprongen en is een knipoog naar de opera Carmen van Bizet. Het eerste deel van de 

glijbaan is kabbelend, dan golvend en vervolgens beland je met een donderend geraas in de 

volgende trechter. Een onvergetelijke ervaring. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultieme waterpret op een bijzonder resort 

Hof van Saksen staat voor ultieme waterpret. Roland Rozenbroek, General Manager van Hof van 

Saksen: "Nergens anders vind je zulke unieke waterglijbanen voor het hele gezin. Met de Saltato 

bieden we met name de oudere kinderen een bijzondere ervaring. We streven ernaar om onze 

gasten een buitengewone vakantiebeleving op het hoogste niveau te bieden en willen hen bij elk 

bezoek weer verrassen. In de afgelopen jaren hebben al vele vernieuwingen en innovaties 

plaatsgevonden in de boerderijen, de faciliteiten en in ons activiteitenaanbod om het meest  

bijzondere resort te blijven. Door te blijven investeren en innoveren behouden we onze toppositie 

in de branche."  

 

Family Adventure Golf  

 Naast de de extra glijbaan is er nog meer nieuws. De Family Adventure Golfbaan: een 18-holes 

baan voor het hele gezin. Het parcours kenmerkt zich door het open karakter en bevindt zich 

middenin de prachtige Drentse natuur. De banen zijn twee keer zo lang als de gemiddelde mini 

golf, waardoor het een uitdagend parcours is. De Family Adventure Golfbaan wordt op 1 juni in 

gebruik genomen. 

 

Gasten vol lof over vernieuwde Grand Café en restaurant Gusto  



 

 

Op culinair gebied kunnen gasten op Hof van Saksen kiezen uit vier restaurants met een 

veelzijdig aanbod. Onlangs zijn het Grand Café en het Italiaanse restaurant Gusto compleet 

vernieuwd en ondergebracht op een nieuwe locatie in het centrumgebouw de Havezate. De 

nieuwe onderkomens zijn door gerenommeerde interieurontwerpers voorzien van een hip, 

sfeervol, kindvriendelijk en toegankelijk interieur van internationale allure. Dat gasten ook de 

culinaire vernieuwingen op prijs stellen, blijkt uit de enthousiaste reacties en is terug te zien in de 

toename van de gastwaardering. 

 

Blijf op de hoogte en volg de ontwikkeling van de langste bandenglijbanen ter wereld op 

hofvansaksen.nl/waterwereld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over Landal GreenParks 

Landal GreenParks is een toonaangevende aanbieder op het gebied van management, beheer en verhuur 
van vakantieparken en exploiteert 88 parken in Nederland, België, Duitsland, Denemarken, Groot-Brittannië, 
Oostenrijk, Zwitserland, Tsjechië en Hongarije met in totaal bijna 15.000 vakantieaccommodaties en 1.300 
campingplaatsen. Jaarlijks kiezen 2,8 miljoen gasten voor Landal GreenParks en brengen er 14,5 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 
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