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Reeds heel wat enthousiaste bezoekers kwamen afgelopen maanden een 
bezoekje brengen aan Plopsaland De Panne, waar sinds april het gloednieuw 
themagebied Heidiland met onder meer de houten coaster Heidi The Ride te 
vinden is. 

Ook tijdens de zomermaanden haalt Plopsaland De Panne alles uit de kast met 
een goedgevulde evenementenkalender. De zomer was nog nooit zo leuk!

Elke weekdag tijdens de eerste twee weken van 
juli en laatste twee weken van augustus zakt 
de handigste Kabouter van het Kabouterbos af 
naar Plopsaland De Panne om er de allerliefste 
Ploppertjes op een knotsgekke show te 
trakteren.

elke weekdag van 3 t.e.m. 14 juli  
en 21 augustus t.e.m. 1 september

Publiekslievelingen Samson & Gert kunnen maar 
niet genoeg krijgen van het Plopsa Theater! 
Naar inmiddels jaarlijkse gewoonte verblijdt het 
unieke duo vijf weken lang alle bezoekers met 
een bijzonder avontuur en de leukste Samson & 
Gert-meezingklassiekers. Olé pistolé!

elke weekdag van 17 juli 
t.e.m. 18 augustus

Wie Plopsaland De Panne bezoekt, 
komt hoe dan ook de kleurrijke Plopsa 
Parade tegen. Deze uitbundige stoet met 
televisiehelden trekt dagelijks doorheen 
het hele park en wuift alle bezoekers 
enthousiast toe onder begeleiding van de 
bekende Studio 100-hits. 

elke openingsdag

Smeer alvast de stembanden, want op deze 
drie zaterdagen worden de allerbeste en 
bekendste musicalhits aan elkaar geregen 
tijdens verschillende liveperformances. De 
Musicalia Nights, die zullen bestaan uit een 
schitterende mix van swingende medleys, 
verbluffende dansacts en ontroerende 
balades, worden afgesloten met een 
muzikaal vuurwerk.

22 juli 
en 5 & 19 augustus

Plopsaland De Panne gaat de festivaltoer op! 
Vier zaterdagen wordt het park vanaf 19u op 
zijn kop gezet met de leukste hits en coolste 
beats. Na een eerste kennismaking tussen het 
meest bezochte pretpark van België en het 
vrouwelijk dj-duo 2Empress – bekend van het 
tv-programma ‘The sky is the limit’ – tijdens de 
zomervakantie vorig jaar, maken de twee dames 
opnieuw hun opwachting in het park tijdens de 
‘Plopsa Festival Summernights’. Een spetterend 
vuurwerkspektakel maakt het feestje compleet!

15 & 29 juli 
en 12 & 26 augustus

DE PANNE

KLUS SHOW SAMSON & GERT ZOMERSHOW

PLOPSA PARADEMUSICALIA NIGHTS*PLOPSA FESTIVAL SUMMERNIGHTS*

22/7, 5 & 19/8 2017 www.plopsalanddepanne.be    Plopsaland De Panne  INBEGREPEN IN JE COMPRIS DANS VOTREFUNCARD

NocturneMet vuurwerk! Avec feu d’artifice !

The bestmusical hits,live on stage!

Musicalia.indd   1

28/03/17   18:07

17 juli - 18 augustus 2017

van maandag t.e.m. vrijdag

 www.plopsalanddepanne.be    Plopsaland De Panne  INBEGREPEN IN JEPLOPSA-FUNCARD

S&G.indd   1

28/03/17   18:08

* Iedereen met een dagticket heeft toegang tot de avondnocturnes. Daarnaast wordt een speciaal avondticket ter beschikking  
gesteld waarmee men tijdens de avondnocturnes vanaf 17u tot sluitingstijd toegang heeft tot het park (prijs: € 25,99).  

De attracties blijven tijdens de zomernocturnes gewoon open tot het sluitingsuur van het park.
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Plopsaqua De Panne staat nog steeds met stip op nummer één bij waterliefhebbers 
in binnen- en buitenland. Zo mocht het waterpark opnieuw de prijs van ‘Nr.1 
Waterpark Benelux’ in ontvangst nemen én werden dit voorjaar de Sky Drop en 
Wild River door de bezoekers uitgeroepen tot hun favoriete waterattracties van 
2016. Naast de Sky Drop heeft het park nog 5 andere geweldige glijbanen, voor 
klein en groot. Ook de buitenzone met een ruim buitenzwembad, een ligweide en 
een sauna zijn uiteraard erg in trek bij stralend zomerweer. Bovendien is Plopsaqua 
het hele jaar door geopend. Dat wil dus zeggen dat het waterpark maar liefst 365 
dagen per jaar paraat staat om zijn bezoekers te verwelkomen!

Naast de Sky Drop kent Plopsaqua nog maar 
liefst 5 andere glijbanen! Er is voor elk wat 
wils: zo kan je met de Glijdende Banden het 
water ingaan of een spetterend feestje maken 
van je rit naar beneden in de Disco Slide. De 
Viking Race is een echte familieglijbaan waar 
je een toffe wedstrijd kan organiseren door met 
3 naast elkaar zo snel mogelijk naar beneden 
te glijden. De allerkleinsten leven zich uit op 
de glijbaan van Tjure en Snorre in Wickie’s 
Speeldorp. Maar welke is nu de leukste?

Waaghalzen begeven zich naar het hoogste 
punt van de Vlaamse kust! Niet alleen voor het 
prachtige uitzicht over Plopsaland De Panne, 
maar vooral voor een spectaculaire Sky Drop! 
De naam verklapt het al: in deze unieke glijbaan 
neem je plaats in een capsule op 20 meter 
hoogte! 3, 2, 1 … Je maakt een vrije val om 
daarna tegen topsnelheid door de bochten van 
deze glijbaan te racen. 

Vergeet even het loodzware vikingleven en 
laat jezelf ‘saignant’ of ‘à point’ garen in deze 
vikinghut met authentieke sauna. Hier kan je 
heerlijk ontspannen, zweten en puffen. Voor de 
echte Vikings is dit reinigende heteluchtbad de 
beste manier om volledig tot rust te komen en 
het hoofd leeg te maken. 

Laat je meesleuren in de stroming van de Wild 
River en kom dankzij de kracht van het water op 
plaatsen waar niemand ooit eerder is geweest! 
De grootste Vikinggeheimen in Plopsaqua 
ontdek je tijdens deze avontuurlijke zwemtocht 
door ravijnen en mysterieuze grotten. 

Of je nu een ijsbeer bent of een zonneklopper, 
het water in het Buitenbad heeft steeds een 
aangename temperatuur. Naast het Buitenbad, 
die bovendien enkele verrassende effecten in 
petto heeft, vind je Wickie Beach, waar je bij 
mooi weer heerlijk kan genieten en relaxen op 
de vele ligzetels.

6 GLIJBANENSKY DROP

SAUNA

WILD RIVER

BUITENBAD EN LIGWEIDE
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Kabouter Klus brengt zijn zomervakantie opnieuw door in zijn favoriete indoorpark! 
Ook publiekslieveling Bumba en zijn vriendjes bezorgen de allerkleinsten een 
onvergetelijk moment tijdens de Bumba Show. Bovendien keert niemand huiswaarts 
zonder de dag af te sluiten met een vrolijke confettidans in het gezelschap van alle 
Plopsa-figuren waarbij de confettivlokjes uit de lucht dwarrelen.

Bij mooi weer kan men steeds terecht in de 
ruime buitenzone, waar alle Ploppertjes zich 
kunnen uitleven op verschillende attracties terwijl 
mama en papa uitblazen en van een lekker 
drankje genieten op het ruime buitenterras.

Klus verlaat het Kabouterbos voor een leuke 
show in Plopsa Indoor Hasselt!

Oefen alvast je beste danspasjes voor deze 
show vol bekende hits!

elke weekdag van 17 juli 
t.e.m. 18 augustus

Bumba is terug met een gloednieuwe, 
superfantastische show: de ‘Bumba Magico 
Show’! Samen met zijn vrienden tovert hij er 
op los in het Bumba Circus! Vooral de kleinste 
Bumbafans mogen deze show niet missen! 

zie plopsaindoorhasselt.be 
voor de speeldata

Dans samen met je Plopsa-vrienden in de 
kleurrijke confettiregen!

elke openingsdag

HASSELT

BUITENZONE

KLUS SHOW BUMBA MAGICO SHOW

CONFETTIDANS

22 april - 01 mei 2017: dagelijks
17 juli - 18 augustus 2017: maandag t.e.m.vrijdag

 www.plopsaindoorhasselt.be    Plopsa Indoor Hasselt  INBEGREPEN IN JE 
PLOPSA-FUNCARD

Klusshow.indd   1
28/03/17   18:09

HET MOOISTE 
INDOORPARK VAN 

BELGIË!

«««
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Verborgen in het hart van de Belgische Ardennen schittert de parel van de Plopsa-parken: 
Plopsa Coo! Het park is prachtig gelegen in de idyllische Amblèvallei aan de voet van de 
wereldberoemde Watervallen van Coo. In dit uniek kader herbergt Plopsa Coo maar liefst 
twintig attracties zoals de spinning coaster Vicky The Ride, de 65 meter hoge Mega Mindy Flyer 
en de verfrissende Dino Splash.

Na een succesvol voorjaar maakt Plopsa Coo zich helemaal klaar voor de zomer! Ontdek 
hieronder welke waanzinnige evenementen er deze zomer te beleven zijn:

MAGIC NIGHTS*

K3 PINA COLADA WEEKEND

EEN KOEKOEKSKLOK VOOR HEIDI

SUMMER CARNIVAL*

17/07 - 25/08

Nouveau 
show!
Nieuwe show!

 www.plopsacoo.be    Plopsa Coo  COMPRIS DANS VOTREINBEGREPEN IN JE FUNCARD

een koekoeksklok voor Heidi

Koekoeksklok.indd   1

28/06/17   14:07

26/07, 9 & 23/08/2017

 www.plopsacoo.be    Plopsa Coo  
COMPRIS DANS VOTRE

INBEGREPEN IN JE 

FUNCARD

Nocturne
Avec feu 

d’arti� ce !

Met vuurwerk! 

SummerCarnival.indd   1

28/03/17   18:12

19/07, 2 & 16/08/2017

 www.plopsacoo.be    Plopsa Coo  COMPRIS DANS VOTRE
INBEGREPEN IN JE FUNCARD

NocturneAvec feu d’arti� ce !Met vuurwerk! 

19/07, 2 & 16/08/2017
Magic Nights.indd   1

28/03/17   18:12

29 & 30/07/2017
 www.plopsacoo.be    Plopsa Coo  

COMPRIS DANS VOTRE

INBEGREPEN IN JE

FUNCARD

LIVE-
SHOW

Hanne, Marthe 

& Klaasje!

Heidi, Wickie de Viking en Maya de Bij schitteren 
samen in een gloednieuwe show! Wickie en 
Maya zijn hierin op zoek naar een origineel 
verjaardagscadeau voor Heidi. Ze knutselen 
daarom een prachtige koekoeksklok in elkaar, 
maar plots blijkt deze zoek te zijn…

dagelijks van  
17 juli t.e.m. 25 augustus

Toeters, bellen en kleurrijke kostuums sieren 
Plopsa Coo tijdens Summer Carnival! Bezoekers 
kunnen genieten van feestelijke dansspektakels 
en zwoele ritmische drums. De avond wordt 
afgesloten omstreeks 22u met een kleurrijk 
vuurwerkspektakel.

26 juli en  
9 & 23 augustus

Tijdens de Magic Nights baadt Plopsa Coo 
in de geheimzinnige Amblèvevallei in een 
mythisch sfeertje. Elfjes, tovenaars en andere 
mythische wezens verzamelen zich op deze 
dagen in het park en verbluffen de aanwezigen 
met een adembenemende goochelshow. Een 
schitterend vuurwerkspektakel, weerspiegeld in 
de Watervallen van Coo, geeft het einde aan van 
deze zomernocturnes.

19 juli en  
2 & 16 augustus

Zomer, dat vraagt om een Pina Colada, Plopsa 
Coo én K3! In het weekend van 29 & 30 juli 
worden deze gecombineerd tijdens het K3 
Pina Colada Weekend, waarbij Klaasje, Marthe 
en Hanne hun grootste hits in de groene vallei 
laten weergalmen.

29 & 30 juli

* Iedereen met een dagticket heeft toegang tot de avondnocturnes. Daarnaast wordt een speciaal avondticket ter beschikking  
gesteld waarmee men tijdens de avondnocturnes vanaf 17u tot sluitingstijd toegang heeft tot het park (prijs: € 14,99).  

De attracties blijven tijdens de zomernocturnes gewoon open tot het sluitingsuur van het park.
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Plopsa Indoor Coevorden is nog nooit zo populair geweest! Het mooiste indoorpark van 
Nederland brengt populaire televisiehelden en meer dan twintig attracties samen onder één 
dak. Het ideale uitje bij slechter zomerweer! 

Bij mooi weer kan men terecht in de ruime 
buitenzone, waar ook verschillende attracties 
te vinden zijn, zoals de te gekke Dansende 
Fonteinen of het leuke K3-Verkeerspark!

Zet je schrap voor een stormachtige boottocht 
op de Woeste Zee, scheer langs ruige rotsen 
in de Wickiebaan, verken de spannende 
Speelboom van Kabouter Plop...

Bumba mag uiteraard niet ontbreken in het 
Plopsa-park voor de allerkleinsten. Hij trakteert 
bezoekers dagelijks op een superleuke ‘Bumba 
gaat op reis’ Show! Op het einde van de dag 
zwaait ’s werelds meest geliefde clown samen 
met de andere Plopsa-figuren iedereen uit 
tijdens een leuke confettidans.

8 juli t.e.m. 3 september

Tijdens Zomer met Bumba krijgt iedereen de 
kans om niet alleen met hun favoriete clowns 
Bumba en Bumbalu te ontmoeten, ook hun 
vriendjes Zinzi, Li-Ling & Kiwi nemen uitgebreid 
de tijd om met hun kleinste fans op de foto te 
gaan of hen een dikke knuffel te geven!

8 juli t.e.m. 3 september

Dans samen met je Plopsa-vrienden in de 
kleurrijke confettiregen!

elke openingsdag

COEVORDEN

BUITENZONE BINNENZONE

ZOMER MET BUMBA EXTRA MEET & GREETS

CONFETTIDANS

Kom samen met Bumba en zijn vriendjes de zomer vieren!
08/07 - 03/09

Plopsa Indoor Coevordenwww.plopsaindoorcoevorden.nl

ZomermetBumba.indd   1
7/02/17   09:37
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De warme zonnestralen die over de wijnvelden van het Duitse Rheinland-Pfalz 
schijnen nodigen iedereen uit om een bezoek te brengen aan het Duitse Holiday 
Park. Daar is sinds begin dit jaar de gloednieuwe themazone ‘The Beach’ terug te 
vinden, waar bezoekers plaats kunnen nemen in de supersnelle reddingsboten 
van de attractie Beach Rescue of de kleinsten gemoedelijk over het water kunnen 
dobberen in de Vissersbootjes. Dé ideale plaats bij uitstek waar strandgangers op 
een warme zomerdag kunnen genieten van de overheerlijkste snacks en drankjes is 
de bijhorende Beach Bar!

Maya de Bij, Wickie de Viking en Heidi vieren 
feest! De show zorgt gegarandeerd voor plezier 
bij alle leeftijden.

elke openingsdag

Voor waaghalzen is er voor het vijfendertigste 
jaar op rij de alom bekende Waterski-stuntshow, 
een uiterst professionele waterskishow met 
actie, humor en spectaculaire stunts!

elke openingsdag

Holiday Park wordt ondergedompeld in 
het feestgedruis tijdens deze uitbundige 
avondopeningen. Een uptempo dj-set warmt 
het publiek op waarna de bekende band 
Crossfire de ambiance tot het hoogtepunt drijft 
met een sensationele liveshow. Alle attracties 
blijven gewoon open, tot een geweldig 
vuurwerkspektakel het einde van de avond inluidt.

8, 22 & 29 juli

Tenslotte schittert de kleurrijke en 
vrolijke Holiday Park Parade met bekende 
televisiefiguren zoals Maya de Bij, Tabaluga, 
Heidi en Wickie de Viking elke openingsdag 
tijdens zijn doortocht door het park.

elke openingsdag

Op deze zwoele zomeravonden wordt 
Holiday Park overrompeld door feestelijke 
carnavalgroepen die bezoekers meesleuren 
in een uitgelaten stoet die doorheen het 
park trekt.

5 augustus

Bezoekers worden omvergeblazen door 
waanzinnige goocheltrucs en onverklaarbare 
tovenarij op de Magic Summernights. Een 
grandioos vuurwerk is de afsluiter van de dag. 
Genieten voor jong en oud!

15 juli &  
12 augustus

PFALZ

HOLIDAY PARK VERJAARDAGSSHOW WATERSKI-STUNTSHOW PARTY SUMMERNIGHTS

HOLIDAY PARK PARADERAMBA ZAMBA SUMMERNIGHTMAGIC NIGHTS


