
 

 
PERSBERICHT 

  
Verblijven in Scandinavische sfeer in Duitsland 

  

Vanaf deze zomer vakanties met Hygge-gevoel in natuurpark Marissa. 
  

Tilburg, mei 2019 – In augustus opent aan het Dümmermeer, in het noordwesten van 
Duitsland, een uniek vakantiepark geheel in Scandinavische stijl en sferen. Vanaf dat 
moment is het mogelijk om op slechts 120 kilometer afstand van de Nederlandse grens te 
genieten van een vakantie in Deense stijl. Een team van Duitse projectontwikkelaars 
neemt NOVASOL in de arm als exclusieve verhuurpartner met het vertrouwen dat hiermee 
vele vakantiegasten uit Europa geënthousiasmeerd worden voor een verblijf. 
 
Identiteit 
Vakantiepark Marissa hecht vooral veel waarde aan sfeer en recreatie. Naast alle moderne 
faciliteiten ervaart men in de vakantiehuizen en +appartementen een hoogwaardige en 
ontspannen verblijfservaring in combinatie met het typisch Scandinavische gevoel van 
“Hygge”. Het vakantiepark ligt in de directe nabijheid van het prachtige landschap van 
natuurpark Dümmer. Veel huizen en appartementen beschikken over welness faciliteiten en 
op het park ligt een ‘Plaza’ waar (water)recreatie en horeca aangeboden wordt.  
 
Duurzaamheid en architectuur 
De duurzame en energiezuinige vakantiehuizen en -appartementen liggen ingebed in het 
natuurlijke landschap van het Dümmermeer. De accommodaties zijn ontworpen door 
architecten uit Scandinavië en voornamelijk ingericht met Deens designmeubilair van het 
merk HAY. 253 vakantiehuizen, ruimte biedend aan 4 tot 10 personen liggen verspreid over 
het gehele park. De 223 appartementen zijn gesitueerd binnen drie van de zeven parkzones.  
 
Natuurgebieden op het park 
Het Dümmer natuurgebied en landschap weerspiegelt zich op het vakantiepark. Het 
recreatiepark is verdeeld in zeven zones allemaal met een eigen karakter. Aan het strand, 
vogelgebied, in het park, in het veld, in het bos, aan de vijver en in de tuin. De 
vakantiehuizen die in de diverse gebieden zijn gesitueerd komen volledig tot hun recht door 
rekening te houden met de diversiteit en karakters van de zones.  
 
Aanvullende informatie over het park de vakantiehuizen en de 
appartementen:  https://www.novasol.nl/vakantie/vakantieparken/duitsland/marissa      

http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=AqX%2Fyxxn%2FCsKfNEzXNs%2BvxKe7ZZW379%2BIapVVCHkcj06tGRioNXHyYUCcMY902D2yAcvj2BOwdqHBdkiIy0HDvJ9RFt%2FJEa%2B%2FUhsCgkTvK8gXw85PvM3BQ%3D%3D&G=0&R=https%3A%2F%2Fwww.novasol.nl%2Fvakantie%2Fvakantieparken%2Fduitsland%2Fmarissa&I=20190516124003.000002267b8b%40mail6-60-usnbn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjVjZGQ1YTFjZjZkNTJmODk1NTEyOTZlYTs%3D&S=OhOkO8zoVWR3bmRb18uylLM1VkXsoeA3Uo-2x2kceVA


  

 

  
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 

  

     

  
  

 

Noot voor de redactie (niet voor publicatie) 

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