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Dit is Halloween
bij
!

Plopsaland De Panne, Plopsaqua De Panne
& Mayaland Indoor samen 365 dagen per
jaar open
Vanaf nu blijft Mayaland Indoor, de indoorzone van Plopsaland De Panne, geopend op weekdagen waarop Plopsaland
De Panne gesloten is. Bovendien is Plopsaland De Panne voor het eerst open op woensdagen en weekends in januari,
februari en maart én gedurende de volledige krokusvakantie. Ook Plopsaqua De Panne, het spectaculaire waterpark
dat zich vlak naast Plopsaland bevindt, is elke dag geopend. Tijdens de herfstvakantie kan er tot maar liefst 22 uur
waterpret beleefd worden. Hierdoor kunnen bezoekers 365 dagen per jaar in Mayaland Indoor of Plopsaland De
Panne en Plopsaqua De Panne terecht voor oneindig veel pretpark- en waterplezier.

Tot en met 7 november staat het grootste pretpark van België opnieuw volledig in het teken van het griezeligste feest
van het jaar. De Pompoenkoning haalt alles uit de griezelkast voor een groots halloweenfeest. Volledig ondergedompeld
in een huiveringwekkend jasje wordt griezelen in Plopsaland De Panne een enge ervaring om niet snel te vergeten.
Je vindt er overal pompoenen, spinnenwebben, skeletten en nog veel meer andere angstaanjagende figuren die
zorgen voor griezelleuke animatie op kindermaat.
Opgelet: op 6 november is Plopsaland De Panne volledig volzet.

14+
Halloween Scare Nights
30 & 31oktober 2021

Op 30 en 31 oktober vinden de Halloween Scare Nights in Plopsaland De Panne plaats. Hiermee wil het park haar
aanbod naar een oudere doelgroep uitbreiden. Bezoekers kunnen zich tijdens deze nocturnes tot 22 uur een weg
banen doorheen de verschillende huiveringwekkende Scare houses zoals ‘Freak Circus’, ‘Camping ’t Zonnetje’,
‘Lumberjack’ en het nieuwe horror house ‘The Tunnel’. De Scare Zones zijn afgesloten attracties en enkel toegankelijk
voor personen vanaf 14 jaar zodat de kleinste bezoekers niet afgeschrikt kunnen worden. De toegang tot het
evenement zit telkens inbegrepen in het toegangsticket voor die dag.
Opgelet: op 6 november is Plopsaland De Panne volledig volzet.

NEW: The Tunnel

Echte horrorfans kunnen zich aan een wandelingetje
wagen in het nieuwe horror house ‘The Tunnel’ waar
moordlustige, gemaskerde figuren wachten op hun kans
om toe te slaan…

Camping ‘t Zonnetje

De ooit drukbezochte ‘Camping ’t Zonnetje’ wordt al een
tijd lang geteisterd door een epidemie die bewoners in
zombies transformeert. Iedereen die met de zombies
in aanraking komt, dreigt zelf slachtoffer te worden.
De camping is dan ook tegenwoordig hermetisch
afgesloten…

Freak Circus

In een mysterieuze opslagruimte van het rondreizende
‘Freak Circus’ wordt momenteel voor een nieuwe show
geoefend. Alle artiesten zijn druk in de weer om de show
nog grootser te maken, maar de clown probeert er echter
een stokje voor te steken…

Lumberjack

Het altijd vredige Plopsaland wordt opgeschrikt door
dolgedraaide houthakkers die zich verstoppen in een
donker stukje bos in het midden van het park.

Halloween met Piet Piraat
30 & 31 oktober + 7 november

Piet Piraat meert met zijn Scheve Schuit aan in Plopsaland De Panne voor een griezelleuke show vol enge nummers
waaronder Het Spook, De Mummie, Halloween en vele andere!

Open
tot 19u
Ketnet Halloween
1 tot en met 5 november

Tijdens de succesvolle Ketnet Halloween nocturnes zorgt Ketnet ervoor dat Plopsaland De Panne nog spannender
wordt. Op weekdagen, van 1 tot en met 5 november, is het park extra lang geopend zodat bezoekers de vele
attracties in de duisternis kunnen beleven en kunnen griezelen tot zonsondergang. Op deze dagen staan er niet
alleen Meet & Greets met Samson & Marie en de cast van Hoodie gepland, maar wordt de dag telkens afgesloten met
een spetterend optreden van De KetnetBand en een feeëriek vuurwerk.

Griezelleuke halloweenanimatie en –decoratie
Tot en met 7 november wordt Plopsa Indoor Hasselt gehuld in een grillige halloweensfeer. Reuzenpompoenen, vieze
spinnenwebben en skeletten sieren het park tijdens deze gezellige dagen. Ook de intussen befaamde Pompoenkoning is
van de partij om samen met alle bezoekers Halloween te vieren. De meer dan 25 indoor- en outdoorattracies, aangevuld
met dagelijkse Meet & Greets, spelen volledig in op de totaalbeleving van kinderen tussen de 2 en 10 jaar.

Bumba Magico Show
Bumba is vanaf 1 november terug met een 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.
Opgelet: op 30 en 31 oktober en 6 november is Plopsa Indoor Hasselt
volledig volzet.

365 dagen
per jaar open

Plopsaqua Landen-Hannuit, een investering van 25 miljoen euro en gelegen pal op de taalgrens voor een optimale
bereikbaarheid, ging in juni voor het eerst open voor het grote publiek. Het nieuwe waterpretpark, die een
samenwerking is met de Waalse stad Hannuit en de Vlaamse stad Landen, was zo goed als de hele zomervakantie
elke dag uitverkocht.
Naast het stedelijke gedeelte met een 25 meterbad met acht banen en een instructiebad met vier banen, die aan het
grote aantal scholen, groepen en clubs beantwoordt, is er een reusachtig recreatief gedeelte met drie spectaculaire
glijbanen waaronder de 19 meter hoge Sky Drop, een golfslagbad, Wild River, indoor en outdoor waterspeeltuin,
peuterbad, bubbelbaden, buitenzwembad, ligweide en sauna. Plopsaqua Landen-Hannuit is elke dag geopend.
Tijdens de herfstvakantie blijft het park tot 22 uur open.

Dinoween
Plopsa Coo, het Plopsa-park in het hart van de Belgische Ardennen aan de voet van de Watervallen van Coo, viert
van 31 oktober tot en 7 november (met uitzondering van 6 november) het populaire Dinoween. Ondertussen is het
evenement een vaste waarde in het park geworden, dat door de bezoekers steeds met veel enthousiasme onthaald
wordt. Bereid je voor op de spannendste dag van je leven, zet je schrap om toe te reden tot de leefwereld van de
dinosaurussen en ga samen met de Park Rangers op pad om de controle over deze prehistorische reuzen terug
te winnen.
Opgelet: op 30 oktober en 6 november is Plopsa Coo volledig volzet.

NEW!
Eind 2019 nam de Plopsa Group het Antwerpse indoorpretpark Comics Station Antwerp, dat zich in het stationsgebouw
van Antwerpen-Centraal bevindt, over. Er werd hard gewerkt om het park in een volledig nieuw jasje te steken. Zo
werden er nieuwe attracties rond de Studio 100-figuren toegevoegd, waaronder ‘De Vliegende Fietsen’ van Mega
Mindy, ‘Maya’s Speeltuin’, ‘De Valtoren’ van Wickie de Viking en nog veel meer. Ook de geliefde Belgische stripfiguren
behouden hun plekje in Plopsa Station Antwerp. ‘De Lucky Luke Express’ neemt bezoekers mee naar het Wilde
Westen voor een onvergetelijk avontuur, Jommeke nodigt hen uit voor een rit op ‘Jommekes Carrousel’ en zelfs een
unieke tocht doorheen het Smurfendorp behoort tot de mogelijkheden. In Plopsa Station Antwerp wanen bezoekers
zich in een dag in het leven van hun favoriete held. Bovendien genieten bezoekers, dankzij de unieke ligging in het
stationsgebouw van Antwerpen-Centraal, van een enorm vlotte bereikbaarheid. Met de trein spoor je tot in het
station van Antwerpen-Centraal en loop je in minder dan 2 minuten het park binnen.
Op zaterdag 30 oktober is het eindelijk zover, dan opent Plopsa Station Antwerp, met haar vier verdiepingen,
de deuren voor het grote publiek. Het betreft een investering van 6 miljoen euro.

Stan Van Samang
4 december 2021

Helden:
Straffer dan ooit

3, 4 & 5 januari 2022

Ketnet Musical
‘De Finale’

12 & 13 maart 2022

Na lang wachten kon het toonaangevende Plopsa Hotel begin mei eindelijk de deuren openen. Al snel werd de
populariteit duidelijk, met bijna dagelijks een maximale bezetting. Het hotel telt 117 themakamers, waarvan 11
suites met een doorgedreven thema van onder andere Samson & Marie, Piet Piraat, Kabouter Plop, Bumba en Mega
Mindy en 10 gethematiseerde luxesuites, voorzien van alle ruimte, weelde en comfort. Daarnaast telt het Plopsa
Hotel een ruim restaurant ‘Le Grand Buffet’ met aanpalend buitenterras, twee cocktailbars, drie hedendaagse
vergaderzalen voor zakelijke bijeenkomsten, een ondergrondse parking en impressionante foyer.
Sinds midden augustus draagt het hotel ook de titel van ‘4-sterren superior hotel’ met bijhorend, officieel
erkenningsschild dat aan de gevel prijkt. “Het is de kers op de taart voor al het harde werk dat we de afgelopen
maanden en jaren verricht hebben. Daarnaast is het toch ook een soort van kwaliteitslabel dat het vertrouwen bij
onze gasten en potentiële gasten wekt. ”, aldus Plopsa-CEO Steve Van den Kerkhof.
Het Plopsa Hotel is elke dag open. De kamerprijzen zijn telkens inclusief parking, een uitgebreid ontbijtbuffet,
ongelimiteerde toegang tot zowel Plopsaland De Panne en/of Mayaland Indoor als Plopsaqua De Panne tijdens het
verblijf en een luxueus avondbuffet.

