
 
 

10 % rabatt på semestern hos NOVASOL!  
 
NOVASOL är en av Europas största stugförmedlare med över 30 000 semesterhus och lägenheter i 
26 länder. I det stora utbudet finns allt från klassiska svenska stugor till härliga hus med egen pool i 
Spanien, Kroatien och Italien. Reser ni på tu man hand, med hund, bara familjen eller som ett stort 
sällskap? Har du speciella önskemål såsom nära till fiske, ridning eller golf? Oavsett vad så kommer 
du snabbt att inse att NOVASOL har något för alla.  
 
Den stora fördelen med att hyra hus hos NOVASOL är att du kan 
skräddarsy ditt semesterboende just efter dina önskemål. Kom närmare 
och verkligen upplev resmålet på riktigt. Glöm bort allt vad passa 
restaurangtider heter och ät frukost på terrassen när ni själva vill. Slipp att 
trängas i separata hotellrum och bo istället rymligt under samma tak. Och 
det bästa av allt: du som medlem har 10 % rabatt på hyresbeloppet!  
 
 
Hur gör jag för att ta del av rabatten?  
 
Du kan enkelt boka direkt via denna länk: www.novasol.se För att rabatten ska dras av, kontaktar du 
Novasol senast nästkommande arbetsdag efter bokning på 031-304 55 70 eller novasol@novasol.se 
och uppger rabattkod kaf2013 samt ditt bokningsnummer.  
 
Rabatten gäller för ordinarie veckopris på samtliga hus och lägenheter. Rabatten gäller endast vid 
direktbokning hos NOVASOL och kan ej kombineras med andra rabatter och erbjudanden.  
 

FAKTA/NOVASOL 

Från att vid starten 1968 ha varit 35 små stugor har NOVASOL vuxit till att idag vara en av 
branschens absolut största aktörer med över 30.000 semesterbostäder i 26 länder. NOVASOL 
förmedlar semesterhus, stugor och lägenheter i Danmark, Sverige, Norge, Island, Finland, Tyskland, 
Holland, Belgien, Luxemburg, Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern, Bulgarien, Österrike, Schweiz, 
Frankrike, Spanien, Italien, Kroatien, Slovenien, Montenegro, Albanien, Grekland, Turkiet och Cypern. 
Koncernens huvudkontor är beläget i Köpenhamn och det svenska huvudkontoret ligger i centrala 
Göteborg. NOVASOL är en del i RCI - global vacation network som ingår i Wyndham Worldwide 
Corporation som finns registrerad på New York-börsen.  

http://www.novasol.se/

