Persdossier Plopsa-Parken
Halloween 2016
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Plopsa Indoor Coevorden
Gedurende twee weken baadt het mooiste indoorpretpark van Nederland in
halloweensfeer. Het pretpark hult zich van 17 oktober tot en met 30 oktober in een
schrikwekkend kleedje en pakt uit met griezelleuke randanimatie.

K3-Optreden
De aftrap van Halloween in Plopsa Indoor Coevorden wordt op 17 oktober gegeven
met een spetterend optreden van K3. Marthe, Klaasje en Hanne veroveren de hartjes
van alle bezoekertjes die worden uitgenodigd luidkeels met hen mee te zingen.

Halloween met Wickie
Van 17 tot en met 30 oktober neemt Wickie De Viking alle Plopsa-fans mee op avontuur
tijdens de spannende Wickie Show! De bezoekers worden dan ook uitgenodigd om
Plopsa Indoor Coevorden te bezoeken in hun engste halloweenoutfit om samen mee
te griezelen met hen.
Net zoals vorige jaren wordt er bovendien een heuse letterspeurtocht georganiseerd.
Een leuke zoektocht waarmee de bezoekers iedere dag kans maken op een jaarkaart
voor Plopsa Indoor Coevorden.

Opendagen: gratis toegang voor leerkrachten
Dit najaar krijgen leerkrachten gratis toegang op vertoon van hun lerarenkaart naar
aanleiding van de Opendagen. Bovendien genieten 3 vergezellende personen van een
mooie korting op het volwassentarief!
Tickets hiervoor dienen vooraf besteld te worden via www.plopsaschools.nl

i
TARIEVEN:
Kind < 85 cm : gratis
Kind ≥ 85 cm en < 1 m : € 9,99
Volwassenen en kinderen ≥ 1 m : € 18,75
De openingsuren en evenementenkalender zijn te raadplegen op www.plopsaindoorcoevorden.nl
Opgelet! Op zaterdag 15 en zondag 16 oktober is het park reeds uitverkocht en dus niet toegankelijk voor het grote publiek.
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Plopsa Indoor Hasselt
Plopsa Indoor Hasselt wordt naar aanleiding van Halloween in een schrikwekkend
kleedje gestoken. Tijdens de herfstvakantie kunnen bezoekers er een hele week
lang terecht om zich uit te leven op één van de 25 binnen- en buitenattracties in een
schitterend halloweendecor. Stoere piraten overmeesteren het indoorpark en bezorgen
alle moedige jongens en meisjes een onvergetelijk halloweenfeest!

Halloweenshow met Piet Piraat
Naast de griezelleuke animatie en activiteiten zijn er elke dag liveshows gepland.
Naast de dagelijkse Bumba Show geeft Piet Piraat tijdens de weekdagen van de
herfstvakantie, van 31 oktober tot en met 4 november, het beste van zichzelf tijdens
een superspannende halloweenshow!

Opendagen: gratis toegang voor leerkrachten
Tijdens de herfstvakantie krijgen leerkrachten gratis toegang op vertoon van hun
lerarenkaart naar aanleiding van de Opendagen. Bovendien genieten 3 vergezellende
personen van een mooie korting op het volwassentarief!
Tickets hiervoor dienen vooraf besteld te worden via www.plopsaschools.nl

i
TARIEVEN:
Kind < 85 cm : gratis
Kind ≥ 85 cm en < 1 m : € 9,99
Volwassenen en kinderen ≥ 1 m : € 18,75
De openingsuren en evenementenkalender zijn te raadplegen op www.plopsaindoorhasselt.be
Opgelet! Op zaterdag 23 oktober is het park reeds uitverkocht en dus niet toegankelijk voor het grote publiek.
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Plopsaland De Panne
Van 15 oktober tot en met 6 november staat Plopsaland De Panne helemaal in teken
van Halloween. Het pretpark wordt omgetoverd tot een griezelplek op kinderformaat
en pakt uit met tal van schrikwekkende halloweenspecials en -shows.

Halloweenshow met Piet Piraat en zijn kornuiten
De aftrap van dit halloweenfeest wordt gegeven door Piet Piraat. Deze dolle piraat
neemt samen met Berend Brokkenpap of Stien Struis alle kleine griezelfans mee op
avontuur in de knotsgekke halloweenshows. Deze liveshows gaan door in het Plopsa
Theater op 15, 16, 22, 29 & 30 oktober en 5 & 6 november.

Ketnet Halloween Nocturnes
In de herfstvakantie zorgt Ketnet ervoor dat er gegriezeld kan worden in Plopsaland
De Panne. Tijdens de weekdagen, van 31 oktober tot en met 4 november, slaat
Ketnet zijn tenten op in Plopsaland De Panne voor een nieuwe editie van de
succesvolle Ketnet Halloween Nocturnes. Op deze dagen staat er onder andere een
Meet en Greet met de Helden en de personages van Nachtwacht op het programma
en kunnen bezoekers genieten van de Bumba Show. Bovendien is het park extra
lang geopend! De attracties blijven open tot sluitingstijd zodat ze allemaal eens in
volle duisternis getest kunnen worden. Om het plaatje compleet te maken, worden
de Ketnet Halloween Nocturnes afgesloten met een spetterend optreden van de
KetnetBand en een betoverend vuurwerk.

Opendagen: gratis toegang voor leerkrachten
Tijdens de herfstvakantie krijgen leerkrachten gratis toegang op vertoon van hun
lerarenkaart naar aanleiding van de Opendagen. Bovendien genieten 3 vergezellende
personen van een mooie korting op het volwassentarief!
Tickets hiervoor dienen vooraf besteld te worden via www.plopsaschools.nl
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i
TARIEVEN:
Kind < 85 cm : gratis
Kind ≥ 85 cm en < 1 m : € 9,99
Volwassenen en kinderen ≥ 1 m : € 35,50
De openingsuren en evenementenkalender zijn te raadplegen op www.plopsalanddepanne.be
Opgelet! Op zaterdag 23 oktober is het park reeds uitverkocht en dus niet toegankelijk voor het grote publiek.
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Plopsaqua De Panne
Ook Plopsaqua De Panne maakt zich klaar voor een schitterende halloweenperiode, want
tijdens de herfstvakantie is het park alle dagen open! In het allereerste waterpretpark van
Plopsa, dat zich vlakbij Plopsaland De Panne bevindt, neemt Wickie De Vicking de bezoekers
mee op avontuur. De adembenemende attracties zoals de wonderlijke wildwaterrivier, het
overdonderende stormbad en de zes indrukwekkende glijbanen zorgen voor een magische
beleving voor alle bezoekers, de hele vakantie lang!

Opendagen: gratis toegang voor leerkrachten
Tijdens de herfstvakantie krijgen leerkrachten gratis toegang op vertoon van hun
lerarenkaart naar aanleiding van de Opendagen. Bovendien genieten 3 vergezellende
personen van een mooie korting op het volwassentarief!
Tickets hiervoor dienen vooraf besteld te worden via www.plopsaschools.nl

i
TARIEVEN:
Kind < 85 cm : gratis
Kind ≥ 85 cm en < 1 m : € 9,99
Volwassenen en kinderen ≥ 1 m (4u): € 19,95
De openingsuren en evenementenkalender zijn te raadplegen op www.plopsaqua.be
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Plopsa Coo
Dinoween
Plopsa Coo, het Plopsa-park gelegen in de Belgische Ardennen, viert van zaterdag 29
oktober tot en met zondag 6 november voor de tweede maal Dinoween.
De parkrangers van Plopsa Coo hebben hebben er alles aan gedaan om het leukste
halloweenfeest ooit te vieren: het park baadt in een vrolijk halloweenkleedje en het
programma is mooi gevuld met Dino Magic Shows en een heuse Dino Party! Er is maar
één probleem: de dinosaurussen zijn verdwenen! Waarschijnlijk zijn ze gevangen door
de heksen die verzot zijn op magische soep van dino-eieren. De bezoekers worden
meegezogen in een spannend kat-en-muisspel met de parkrangers, heksen en
dinosaurussen.

Halloween Nocturnes
Op zaterdag 29 oktober en 5 november kan er extra lang worden gegriezeld tijdens
de Halloween nocturnes. Deze zaterdagen is het park langer geopend en wordt de dag
afgesloten met een leuke vuurshow aan de voet van de watervallen en een spetterend
vuurwerkspektakel in een adembenemend natuurdecor. De vuurpijlen worden
afgeschoten met de beroemde Watervallen van Coo op de achtergrond wat zorgt voor
de perfecte afsluiter van een griezelige halloweendag in Plopsa Coo!

Opendagen: gratis toegang voor leerkrachten
Tijdens de herfstvakantie krijgen leerkrachten gratis toegang op vertoon van hun
lerarenkaart naar aanleiding van de Opendagen. Bovendien genieten 3 vergezellende
personen van een mooie korting op het volwassentarief!
Tickets hiervoor dienen vooraf besteld te worden via www.plopsaschools.nl

i
TARIEVEN:
Kind < 85 cm : gratis
Kind ≥ 85 cm en < 1 m : € 9,99
Volwassenen en kinderen ≥ 1 m : € 25,00
De openingsuren en evenementenkalender zijn te raadplegen op www.plopsacoo.be
Opgelet! Op zaterdag 23 oktober is het park reeds uitverkocht en dus niet toegankelijk voor het grote publiek.
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Holiday Park
Rocking Halloween
Rocking Halloween is hét grootste halloween-event in de regio! Gedurende
4 spannende dagen met extra lange openingstijden en een spectaculair
vuurwerk, beleven bezoekers een nooit geziene Halloween! Zaterdag 15,
22 & 29 oktober en maandag 31 oktober wordt het Duitse Plopsa-park
getransformeerd tot een gekkenhuis boordevol zombies en psychopaten
die bezoekers kunnen ontmoeten in drie huiveringwekkende scarezones, de
Zombie Factory, Virus Attack en de lugubere Camp Sonnenschein.

Kids Halloween
Het halloweenseizoen bezorgt natuurlijk niet alleen de volwassen fans een
onvergetelijke ervaring tijdens de vele Rocking Halloween dagen, maar
ook voor jonge Holiday Park-bezoekers zijn heel wat leuke en spannende
belevenissen voorzien. Van 8 oktober tot en met 1 november wordt het hele
park ondergedompeld in een griezelige, maar tegelijk ook gezellige en vrolijke
halloweensfeer. Ontelbare pompoenen en onverwachte verrassingen schuilen
achter elke hoek! Aanvullend op het vaste showprogramma, kunnen de jongste
gasten genieten van een speciale interactieve Halloweenshow. Maya, Kiki en
de Pompoenkoning entertainen de kinderen met spelletjes waaraan iedereen
kan deelnemen. Halloween wordt dus een echt festijn voor de kleine spookjes!

i
TARIEVEN:
Kind < 85 cm : gratis
Kind ≥ 85 cm en < 1 m : € 9,99
Kinderen ≥ 1 m – 1 m 40: € 27,50
Volwassenen en kinderen ≥ 1 m 40: € 29,95
De openingsuren en evenementenkalender zijn te raadplegen op www.holidaypark.de
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Meer beeldmateriaal kan gedownload worden via:
http://www.plopsanews.com/nl/studio-plopsa/persdossier-halloween-2016-plopsa-parken
CONTACT:
E-mail: Jolien De Tender – pers@plopsa.be of Tel: +32 (0)58/ 42.98.95 of +32 (0)490/ 64.64.38
OVER PLOPSA:
Plopsa, de themaparkdivisie binnen Studio 100, baat 6 themaparken uit. In België bevinden zich
Plopsaland De Panne, het overdekte Plopsa Indoor Hasselt en de toeristische site Plopsa Coo.
Op 22 maart 2015 opende Plopsa haar eerste waterpark, Plopsaqua De Panne. In 2010 werd
het eerste Nederlandse indoor themapark, Plopsa Indoor Coevorden, geopend en werd het
bestaande Duitse Holiday Park overgenomen. De Plopsa-parken combineren de magie van de
Studio 100-figuren met het plezier van vele topattracties in een unieke omgeving. Ze ontvangen
gemiddeld 2,8 miljoen bezoekers per jaar. Naast de parken beheert Plopsa ook een externe
Plopsa Winkel in Wijnegem Shopping Center en het Plopsa Theater in De Panne.
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