Plopsaland De Panne
Plopsaland De Panne zet zijn sterk doorgedreven investeringsbeleid verder en pakt dit seizoen opnieuw uit met een indrukwekkende nieuwigheid in de vorm van een gloednieuwe themazone. Na Maya de Bij en Wickie de Viking heeft nu ook het populaire
televisiefiguurtje Heidi een eigen themagebied in Plopsaland De Panne. De uitbouw van het park en het groeiend attractieaanbod kadert binnen het masterplan om van Plopsa De Panne een meerdagenbestemming te maken.

NIEUW: HEIDILAND!
Het is zover: vanaf de paasvakantie opent Heidiland voor het grote publiek in Plopsaland De Panne! Deze gloednieuwe
themazone dompelt bezoekers onder in de sfeer van een Zwitsers bergdorp en is volledig gethematiseerd naar de leefwereld
van het gekende personage Heidi uit de gelijknamige televisieserie, waarvan Studio 100 enkele jaren geleden (2008) de rechten
verwierf. Door de stijgende populariteit van de televisiereeks in België, Frankrijk, Duitsland en andere omliggende landen, kon
een eigen themazone in het grootste pretpark van België uiteraard niet achterwege blijven.

HEIDI ZONE

HEIDI THE RIDE

DIERENMOLEN
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HEIDILAND

Heidi The Ride
Het pronkstuk van Heidiland is ongetwijfeld Heidi The Ride. Het is de allereerste houten coaster voor Plopsa en bijgevolg een
mooie aanvulling op het huidig attractieaanbod in Plopsaland De Panne. Daarnaast is het de tweede houten achtbaan van
België! De indrukwekkende eyecatcher is opgebouwd uit maar liefst 56.846 meter hout en telt twee achtbaantreintjes met elk
een capaciteit van 12 personen. Tijdens de turbulente alpenrit razen bezoekers tegen een snelheid van 71 km/h over de 620
meter lange track.
De nieuwe favoriete attractie van de allerkleinsten is de authentieke Dierenmolen. De uit hout gesneden boerderijdiertjes
nemen hen mee op een gezellige rit doorheen het Zwitserse plattelandsleven.

Totale investering: 7,5 miljoen euro
Plopsa gaat prat op originaliteit en een verregaande thematisering en dit is in de gloednieuwe themazone niet anders. Heidiland
is volledig ingericht rond het populaire televisiefiguurtje Heidi in het prachtig decor van een Zwitsers bergdorp. Doorheen de
hele zone worden bezoekers verrast door onverwachte effecten en animaties. Zo wordt men bijvoorbeeld bij het uitrijden van
de zone op de Plopsa Express uitgewuifd door Heidi en haar vriendjes in een geanimeerde tunnel. De kers op de taart van de
zone is ongetwijfeld de koekoeksklok! Hierbij worden bezoekers dankzij een fraai staaltje techniek elke 30 minuten getrakteerd
op een compleet schouwspel. Het levendig spektakel wordt ingeluid door een traditionele koekoek en demonstreert typisch
Zwitserse tafereeltjes.

Overzicht Faciliteiten
Heidiland bevat een restaurant, een winkel, gamefaciliteiten en een eigen halte voor de Plopsa Express. Bovendien biedt het
plaats voor een omvangrijk terras met daarnaast een meet & greet podium waar bezoekers de parkfiguren Heidi en Peter
kunnen ontmoeten.
99 De parel van Heidiland is de houten coaster Heidi The Ride
99 De Dierenmolen, een draaimolen voor de allerkleinsten
99 In het restaurant Peter’s Snacks kunnen bezoekers smullen van heerlijke gerechten en desserten. De capaciteit van het
restaurant bedraagt 150 personen.
99 Omvangrijk terras met een capaciteit van 125 personen
99 Heidi Shop, een winkel in de stijl van een authentieke Zwitserse souvernirshop
99 Heidi Games
99 Meet & greet podium waar bezoekers hun favoriete helden Heidi en Peter kunnen ontmoeten
99 Aparte halte van de Plopsa Express
99 Toiletten
Het totale kostenplaatje van de nieuwe zone bedraagt 7,5 miljoen euro.

VERNIEUWDE PLOP ZONE
Kabouter Plop viert dit jaar zijn twintigste verjaardag, redenen genoeg voor een grondige upgrade van zijn themazone in
Plopsaland De Panne! De grote centrale paddenstoel kreeg een grondige make-over en werd in een nieuw, kleurrijk kleedje
gestoken. Het Plop Restaurant dat zich in deze immense paddenstoel bevindt werd ook binnenin van een ingrijpende
opknapbeurt voorzien en dompelt Ploppertjes onder in de kabouterwereld.
Daarnaast werd de paddenstoel voorzien van enkele bijgebouwtjes in de stijl van de alom gekende melkherberg en kreeg de
Plop Zone een tot in de puntjes gethematiseerde toiletblok.
Weetje: voortaan wordt er een nieuw assortiment heerlijke gourmetburgers geserveerd in het Plop Restaurant!

SHOWS & EVENEMENTEN
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.
Daarnaast valt er elke dag wel iets nieuw te beleven in Plopsaland De Panne! Het hele jaar door staan de allerleukste shows en
evenementen op het programma:
99 Plop Show ‘Plop en het paasklokje’: 2, 8, 9, 15, 16 & 17 april
99 Gloednieuwe parkshow met Heidi, Wickie de Viking en Maya de Bij ‘Een koekoeksklok voor Heidi’: zie plopsalanddepanne.
be voor de speeldata
99 Ketnet Feestweekend met Nachtwacht, de KetnetBand, De Regel van 3S & 4Ever: 25 t.e.m. 28 mei
99 Ketnet Jr. Feestweekend met Kaatje, Kamiel, Viktor & Prinsessia: 3 t.e.m. 5 juni
99 Bumba Show: 25 t.e.m. 28 mei, 3 t.e.m. 5 juni, 30 & 31 oktober, 1 t.e.m. 3 november en 26 t.e.m. 30 december
99 Klus Show: van 3 t.e.m. 14 juli en 21 augustus t.e.m. 1 september
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99 F.C. De Kampioenen Fandagen: 1, 2, 8, 9 juli
99 Samson en Gert Zomershow: elke weekdag van 18 juli t.e.m. 18 augustus
99 Plopsa Festival Summernights met 2Empress: 15 & 29 juli en 12 & 26 augustus
99 Musicalia Summernights: 22 juli en 5 & 19 augustus
99 Exclusieve Nacht van de Abonnees: 8 juli
99 K3 Weekends: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24 & 30 september en 1 oktober
99 Cars & coasters: 7 & 8 oktober
99 Mega Mindy Halloween: 14 & 15 oktober
99 Halloween met Piet Piraat: 21, 22, 28 & 29 oktober en 4 & 5 november
99 Ketnet Halloween Nocturnes met de KetnetBand en Nachtwacht: 30 oktober t.e.m. 3 november
99 20 jaar Plop Feestweekend: 11, 12, 18, 19, 25 & 26 november
99 Sint Weekend: 2 & 3 december
99 Winter Plopsaland: 9 december t.e.m. 7 januari 2018
99 Ketnet Kerst met Ghost Rockers en de KetnetBand: 26 t.e.m. 30 december
Bovendien komen Samson & Gert met hun inmiddels beroemde Kerstshow in 2017 opnieuw naar het Plopsa Theater!
Ondertussen is het een echte klassieker geworden: tijdens de sfeervolle kerstvakantie met het hele gezin genieten van een
uitstap naar de Samson & Gert Kerstshow in combinatie met het magische Winter Plopsaland. Combitickets hiervoor zijn apart
verkrijgbaar.

K3 WEEKENDS

PLOP EN HET PAASKLOKJE

KETNET HALLOWEEN
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WINTER PLOPSALAND

Plopsaqua
Plopsaqua De Panne vierde zonet zijn tweede verjaardag! Het waterpark staat nog steeds met stip op nummer één bij
waterliefhebbers in binnen- en buitenland. Zo werden de Sky Drop en Wild River door de bezoekers uitgeroepen tot hun
favoriete waterattracties van 2016. Ook de buitenzone met een ruim buitenzwembad, een ligweide en een sauna zijn uiteraard
erg in trek bij de eerste zonnestralen.
Nieuw is dat Plopsaqua sinds begin 2017 aan de vraag van zijn bezoekers voldoet door 365 dagen per jaar te openen! Voortaan
doet het waterpark elke dag zijn deuren open, dus ook op kerst- en nieuwjaarsdag.

WILD RIVER

YLVI’S PEUTERBAD

BUITENBAD
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SKY DROP

Plopsa Indoor Hasselt
Plopsa Indoor Hasselt en Kabouter Klus zijn al jarenlang twee handen op één buik! Klus mag dan ook het seizoen openen met
een knotsgekke paasshow en komt later dit jaar nog herhaaldelijk langs om bezoekers op een superleuke show te trakteren.
Ook Piet Piraat, K3 en Sinterklaas brengen dit jaar een bezoekje aan hun favoriete indoorpark!
Publiekslieveling Bumba en zijn vriendjes bezorgen de allerkleinsten dagelijks 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.
Ook het bekende televisiefiguurtje Heidi, het meisje uit de Alpen, heeft sinds dit jaar een eigen attractie in het park! Op de
Klimberg klauter je naar de besneeuwde Zwitserse bergtop om vervolgens met een superleuke glijbaan opnieuw af te dalen.
99 Bumba Magico Show: zie plopsaindoorhasselt.be voor de speeldata
99 Pasen met Klus: 2 t.e.m. 17 april
99 Meivakantie met Klus: 22 april t.e.m. 1 mei
99 Klus Show: elke weekdag van 17 juli t.e.m. 18 augustus
99 K3 Weekend: 7 & 8 oktober
99 Halloween met Piet Piraat: 30 oktober t.e.m. 3 november
99 Sint Weekend: 2 & 3 december
99 Kerst met Klus: 23 december t.e.m. 7 januari

BUMBA MAGICO SHOW

WOESTE ZEE

KLIMBERG
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WICKIE BAAN

Plopsa Coo
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.
Naast dagelijkse Meet & Greets met de Plopsa-figuren kunnen bezoekers ook kennismaken met levensechte dino’s. Deze
exemplaren zijn uniek in België en spelen dit jaar opnieuw de hoofdrol tijdens het inmiddels zeer populaire halloweenevent
Dinoween. Het seizoen wordt alvast goed gestart met een grote paaseierenraap op 1 april.
99 Paaseierenraap: 1 april
99 Gloednieuwe parkshow met Heidi, Wickie de Viking en Maya de Bij ‘Een koekoeksklok voor Heidi’: 17 juli t.e.m. 25 augustus
99 Magic Nights: 19 juli en 2 & 16 augustus
99 Summer Carnival: 26 juli en 9 & 23 augustus
99 K3 Weekend: 29 & 30 juli
99 Dinoween: 28 oktober t.e.m. 5 november
99 Halloween Nocturne: 31 oktober

PAASEIERENRAAP

WICKIE THE RIDE

HALVAR
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TÉLÉSIÈGE

Plopsa Indoor Coevorden
Plopsa Indoor Coevorden is nog nooit zo populair geweest! Bovendien slaat het mooiste indoorpark van Nederland dit jaar
de handen in elkaar met het succesvolle mediabedrijf RTL. De kinderzender RTL Telekids zakt daardoor tijdens de Meivakantie
voor het eerst af naar Plopsa Indoor Coevorden met de Telekids Musicalschool. Ook K3 strijkt dit najaar opnieuw neer in het
indoorpark met een knallende liveshow.
Bumba mag uiteraard niet ontbreken in het Plopsa-park voor de allerkleinsten. Hij trakteert bezoekers dagelijks op een
gloednieuwe ‘Bumba gaat op reis’ Show! Op het einde van de dag zwaait ’s werelds meest geliefde clown samen met alle andere
Plopsa-figuren iedereen uit tijdens een leuke confettidans.
99 Bumba gaat op reis Show: zie plopsaindoorcoevorden.nl voor de speeldata
99 Meivakantie met RTL Telekids: 22 t.e.m. 30 april
99 Zomer met Bumba: 8 juli t.e.m. 3 september
99 K3 Weekend: 14 & 15 oktober
99 Halloween met RTL Telekids: 16 t.e.m. 29 oktober
99 RadioNL Sint weekend: 2 & 3 december
99 Kerst met Maya, Wickie & Heidi: 23 december t.e.m. 7 januari 2018

BUMBA SHOW

DE BUMBAMOLEN

ZWEEFMOLEN
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K3 WEEKEND

Holiday Park
Nieuw: The Beach
Wanneer de eerste zonnestralen over de wijnvelden van het Duitse Rheinland-Pfalz schijnen, opent Holiday Park opnieuw zijn
deuren. De start van het seizoen gaat gepaard met de opening van een gloednieuw themagebied: The Beach, een zone met
twee nieuwe attracties! Net als redders uit het bekende ‘Baywatch’ nemen bezoekers plaats in de supersnelle reddingsboten
van de attractie Beach Rescue. In de Vissersbootjes kunnen de allerkleinsten dan weer gemoedelijk over het water dobberen.
Om het strandgevoel compleet te maken, wordt de bestaande Lighthouse Tower, de hoogste vliegcarrousel van Duitsland,
volledig in de zone geïntegreerd.
Als kers op de taart krijgt de zone een sfeervolle, uitnodigende Beach Bar. Het wordt ongetwijfeld dé ideale plaats bij uitstek
waar strandgangers op een warme lente- of zomerdag kunnen genieten van de overheerlijkste snacks en drankjes.

Shows & Evenementen
Wegens het enthousiaste onthaal van de Holiday Park Parade door de bezoekers, zal ook dit jaar de kleurrijke en vrolijke stoet
met bekende televisiefiguren zoals Maya de Bij, Tabaluga, Heidi en Wickie de Viking doorheen het park trekken! Daarnaast
kunnen bezoekers elke dag genieten van de Holiday Park Verjaardagsshow. 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!
Holiday Park heeft de afgelopen jaren een sterke reputatie opgebouwd wat betreft de halloweenperiode en blijft hier ook sterk in
investeren. Het populaire halloweenevenement trekt jaar na jaar tal van griezelfans uit binnen- en buitenland! Vorig jaar werden
bezoekers onder meer ondergedompeld in de gruwelijke wereld van Camping Sonnenschein. Wat ooit een leuke camping
was is omgetoverd tot een rasechte horrorscène… En ook deze editie zal de moedige bezoekers die de huiveringwekkende
scarezones durven betreden heel wat slapeloze nachten bezorgen!
99 Holiday Park Verjaardagsshow met Maya de Bij, Wickie de Viking en Heidi: elke openingsdag
99 Waterski-stuntshow: elke openingsdag
99 Maya’s Lentefeest: 15 t.e.m. 18 juni
99 Party Summernights: 8, 22 & 29 juli
99 Magic Summernights: 15 juli & 12 augustus
99 Ramba Zamba Summernight: 5 augustus
99 Kids Halloween: 7 t.e.m. 15 oktober, 21 & 22 oktober, 28 t.e.m. 31 oktober en 1 november
99 Halloween Fright Nights: 14, 21 & 28 & 31 oktober

BEACH BAR

LIGHTHOUSE TOWER
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SKY SCREAM

