
 

 
PERSBERICHT 

  

Denemarken verstevigt positie als fietsvakantiebestemming 

  

Oostzeeroute N8 uitgeroepen tot ‘Fietsroute van het jaar 2019’ 
  

Tilburg, april 2019 – VisitDenmark, de officiële organisatie ter promotie van Denemarken 
als vakantiebestemming in Nederland, zet strategisch in door samenwerkingen tussen 
Nederlandse gemeentes en Deense bestemmingen om het fietstoerisme te stimuleren. 
  

Actief versus kindvriendelijk 
Per jaar telt Denemarken circa 1,3 miljoen Nederlandse overnachtingen. Dit betreft veelal 
gezinnen die voornamelijk in de zomer- en de voorjaarsvakanties verblijven. Met name het 
kindvriendelijke karakter van het land zorgt ervoor dat er ieder jaar zovele mensen kiezen 
voor een vakantie in Denemarken. De erkenning voor de Oostzeeroute N8 onderstreept de 
ambitie voor het aantrekken van fietstoeristen naar het Deense eilandenrijk.  
  

Eilanden, bruggen en ferry’s 
De 820 kilometer lange fietsroute leidt door vier verschillende regio’s in Denemarken; van 
Zuid-Jutland naar het eiland Funen, via Seeland naar Lolland-Falster. Tijdens het fietsen 
ontdekt men twaalf eilanden, acht bruggen en vijf overtochten. De Deense kustlijn wordt op 
haar mooist getoond – van de witte krijtrotsen op Møn tot aan het pittoreske stadje 
Sønderborg in Zuid-Jutland. 
 
Accommodatie langs de route 
Nederlandse gasten verblijven vooral in vakantiehuizen en op campings. Wie deze route  
-gedeeltelijk- gaat fietsen is blij met het aanbod vakantiehuizen dat NOVASOL biedt in de 
betreffende regio’s.  NOVASOL is de grootste aanbieder van vakantiehuizen in Denemarken 
en biedt flexibele aankomsten. Dit maakt het gemakkelijk om voor kortere periodes en op 
meerdere plekken langs de route te overnachten.  

Informatie over de Deense Oostzeeroute:  www.visitdenmark.nl/oostzeeroute   
Informatie over vakantiehuizen in Denemarken: 
www.novasol.nl/vakantiehuis/denemarken    

  

http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=FcQ5do3Mtm%2F2JnP%2FxXFcY%2BL9mOkU%2Fad4G7kfqxVfSdkEEq1vNf2gy5cqGdNyr8aN4dQcBltE15clIs7LogWPRaJxeIb0sCxGS1HJ9EPp7kaMtcRDqVhDzQ%3D%3D&G=0&R=http%3A%2F%2Fwww.visitdenmark.nl%2Foostzeeroute&I=20190411091952.0000006f71d8%40mail6-41-usnbn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjVjYWYwNmFmMmQ3OGYyZmM0ZWFmOGUxOTs%3D&S=S5-7XoHjQWosr54xhNHsQQ9gaQXL2__IKtzkinu0RpE
http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=FcQ5do3Mtm%2F2JnP%2FxXFcY%2BL9mOkU%2Fad4G7kfqxVfSdkEEq1vNf2gy5cqGdNyr8aN4dQcBltE15clIs7LogWPRaJxeIb0sCxGS1HJ9EPp7kaMtcRDqVhDzQ%3D%3D&G=0&R=http%3A%2F%2Fwww.novasol.nl%2Fvakantiehuis%2Fdenemarken&I=20190411091952.0000006f71d8%40mail6-41-usnbn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjVjYWYwNmFmMmQ3OGYyZmM0ZWFmOGUxOTs%3D&S=JUt5aI1c-csePuQKGWyh-0HH6MrwsUPIp-1pY9Kk8pk


  
Voor meer informatie en boekingen: 
  
NOVASOL Vakantiehuizen 
Tel: 013 - 46 777 30 
E-mail: novasol@novasol.be  
Web: www.novasol.be  

  
Over NOVASOL 

NOVASOL, dansommer en Ardennes-Etape vormen samen NOVASOL A/S met het 

hoofdkantoor in Virum, Denemarken. NOVASOL A/S heeft vestigingen in 18 Europese landen 

met meer dan 60 kantoren verspreid over Europa. Voor NOVASOL A/S werken ruim 2.100 

werknemers en freelancers.  NOVASOL verzorgt de verhuur van meer dan 50.000 

vakantiehuizen in 27 landen. NOVASOL maakt deel uit van Awaze – Europa’s marktleider op 

het gebied van de verhuur van vakantiehuizen en vakantieparken. Ga voor meer informatie 

naar www.novasol.com 
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Voor meer informatie of een interview:  
 
Frans Schoon, directeur 
Tel: 013 - 4677730 
E-mail: frans.schoon@novasol.com 
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