Persdossier Plopsa-parken

PASEN 2022

Magische paasfeesten
in de Plopsa-parken!
Traditioneel zou Plopsaland De Panne opnieuw haar deuren
openen begin april, vlak voor de paasvakantie. Dit jaar is dat
anders, Plopsaland De Panne ging niet in winterslaap, maar
bleef voor het eerst elke woensdag en elk weekend van
januari, februari en maart open. Ook gedurende de volledige
krokusvakantie was Plopsaland De Panne geopend en mocht
het park maar liefst 50.000 bezoekers ontvangen. De fun
houdt niet op. Tijdens de paasvakantie valt er ook heel wat te
beleven, zoals elk jaar pakken de Plopsa-parken uit met een
uitgebreid paasprogramma.

1. PLOPSALAND DE PANNE
Vanaf 3 april beleven bezoekers volop lentekriebels in
Plopsaland De Panne.
PAW Patrol Show en Meet & Greet
Van 3 tot en met 15 april

Chase, Marshall en Skye, de populaire pups van PAW Patrol, trappen de
paasvakantie af. Van 3 tot en met 15 april staan ze op het podium van het
Proximus Theater met een avontuurlijke liveshow en Meet & Greet.
Ook later dit jaar komt PAW Patrol naar Plopsaland De Panne. Meer shows en
Meet & Greets zijn voorzien in november, december en januari.

Ketnet Junior Paaseierenraap
16, 17 & 18 april

Ook dit jaar kunnen bezoekers paaseitjes rapen in Plopsaland De Panne.
Tijdens het paasweekend, van 16 tot en met 18 april, is er de Ketnet Junior
Paaseierenraap met een grote paaseierenraap voor alle bezoekers, een Meet
& Greet met de echte Mega Mindy en Mega Toby én als kers op de taart een
interactieve liveshow voor de allerkleinsten van Sarah en Bavo.
Ook in Plopsa Indoor Hasselt en Plopa Station Antwerp komen de Ketnethelden, Bumba en De Smurfen langs voor een heuse paaseierenraap.

NIEUWIGHEDEN in Plopsaland De Panne
Gloednieuwe Ketnet-zone
De Ketnet-zone in Plopsaland De Panne wordt momenteel aan
een grondige metamorfose onderworpen en wordt gethematiseerd naar
de leefwereld van de populaire, muzikale Ketnet-serie #LikeMe en het
iconische Ketnet Junior-programma Tik Tak.
De achtbaan ‘Viktors Race’ wordt de #LikeMe Coaster, terwijl de
waterattractie ‘Kaatje zoekt Eendje’ een Tik Tak-thema krijgt. De
officiële opening van de vernieuwde zone is voorzien tijdens het Ketnet
Feestweekend op donderdag 26 mei. #LikeMe is zeker geen onbekende voor
Plopsaland De Panne, denk maar aan de tal van liveoptredens en Meet &
Greets tijdens verschillende Ketnet-events de afgelopen jaren.

Circus Bumba
Plopsaland De Panne is binnenkort een themagebied rijker.
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het gloednieuwe
‘Circus Bumba’ met verschillende
attracties waaronder een darkride,
een theater, een restaurant en shop.
Het betreft een investering van
12,5 miljoen euro.

DE PANNE

2. PLOPSAQUA DE PANNE
Gedurende de gehele paasvakantie is het heerlijk vertoeven in de magische
zwembaden van Plopsaqua De Panne. Het 25 Meter Disco Bad ziet er
op het eerste gezicht heel gewoon uit, maar heeft een lichtspektakel
als geheime troef. Daarnaast beschikt Plopsaqua over meer dan 15
spetterende waterattracties. De spectaculaire Sky Drop trakteert bezoekers
op een prachtig uitzicht over Plopsaland De Panne, waarna ze tegen een
topsnelheid doorheen de bochten van deze glijbaan razen. Mag het allemaal
wat rustiger aan? De bubbeltonen en de sauna zorgen voor de perfecte
ontspanning.
Bovendien is het waterpark maar liefst 365 dagen per jaar geopend en
kan er tijdens de paasvakantie geravot worden tot 22 uur.

3. PLOPSA INDOOR HASSELT
Ook Plopsa Indoor Hasselt heeft heel wat in petto voor de
aankomende paasvakantie. Mega Mindy, Mega Toby en Kabouter
Klus zorgen met een groots paasfeest voor memorabele
momenten in Plopsa Indoor Hasselt. De eerste dag van de
paasvakantie, 2 april, is Plopsa Indoor Hasselt afgehuurd en dus
niet meer toegankelijk voor het grote publiek.
Pasen met Mega Mindy & Mega Toby
Van 3 tot en met 10 april

Mega Mindy & Mega Toby geven een stoer optreden in Plopsa Indoor
Hasselt voor echte superhelden. Nadien kunnen alle kleine helden
op de foto met hun grote held en heldin.

Pasen met Klus
Van 11 tot en met 15 april

De handigste kabouter van het hele kabouterbos komt tijdens
de paasvakantie langs in Plopsa Indoor Hasselt met een unieke
liveshow. Kabouter Klus staat te popelen om alle kleine kabouters een
onvergetelijk paasavontuur te bezorgen en een gekke foto te nemen
tijdens een geweldige Meet & Greet.

Ketnet Junior Paaseierenraap met De Smurfen
16, 17 & 18 april

Tijdens het paasweekend kunnen de kids ook hier chocolade
paaseitjes van Libeert rapen tijdens de Ketnet Junior Paaseierenraap
met Bumba en De Smurfen.

4. PLOPSA STATION ANTWERP
Ketnet Junior Paaseierenraap
16, 17 & 18 april
In het gloednieuwe Plopsa Station Antwerp, in het stationsgebouw van
Antwerpen-Centraal, ontmoeten bezoekers de hele vakantie lang hun
favoriete helden waaronder De Smurfen, Suske en Wiske, Maya de Bij
en Bumba.
Ook in Plopsa Station Antwerp komt de Ketnet Junior Paaseierenraap langs.
Bezoekers kunnen er tijdens het paasweekend van 16 tot en met 18 april
heerlijke paaseitjes rapen met hun favoriete helden.

5. PLOPSAQUA LANDEN-HANNUIT
In Plopsaqua Landen-Hannuit geniet je tijdens de paasvakantie van
urenlang waterpret. 20 spetterende waterattracties zorgen voor een
onvergetelijke paasvakantie. Valt het weer goed mee? Dan komt de
buitenzone van Plopsaqua Landen-Hannuit als geroepen. Het park
beschikt over een buitenzone met een waterspeeltuin, een buitenbad en de
spectaculaire ‘Kids Race’ waterglijbaan. Daarna kunnen bezoekers uitrusten
op de grote ligweide.
Bovendien is het waterpark 365 dagen per jaar geopend.
Tijdens de paasvakantie kunnen de bezoekers zelfs
waterpret beleven tot 22 uur.

6. PLOPSA COO
Plopsa Coo heropent, na een groot winteronderhoud, vanaf 2 april de
deuren. Bezoekers kunnen op de zetellift naar het hoogste punt van de
Amblève-vallei en genieten er van een fantastisch zicht op de enige
watervallen van ons land. Het prachtig gelegen park telt méér dan 20
avontuurlijke attracties voor de hele familie. Daarnaast kunnen bezoekers
vanaf 1 juli een ritje maken op de gloednieuwe coaster ‘De Smurfer’.

LIBEERT PAASEIERENRAAP
16, 17 & 18 APRIL

In het paasweekend van 16 tot en met 18 april wordt het park nog
avontuurlijker met een spannende Libeert Paasierenraap voor de
allerkleinsten.

NIEUW: DE SMURFER

De Smurfen komen naar Plopsa Coo. Vanaf 1 juli, de start van de
zomervakantie, kunnen fans er een ritje maken op ‘De Smurfer’, een
vernieuwde attractie volledig gethematiseerd naar de leefwereld van de
iconische Smurfen met Gargamel in de hoofdrol.
Samen met IMPS, de wereldwijde licentiehouder van de Smurfen, is
Plopsa momenteel in de weer met de introductie van onder andere Grote
Smurf, Smurfin en Gargamel in Plopsa Coo. Vanaf 1 juli zullen bezoekers de
vernieuwde coaster ‘De Smurfer’, nu nog in het thema van ‘Halvar’, kunnen
verkennen. De hele attractie wordt grondig onder handen genomen, zo
worden de wachtrijen, het station en de karretjes gestript en krijgen ze een
smurfenthema met Gargamel in de hoofdrol. Het kasteel van Gargamel
wordt het pronkstuk van de vernieuwde zone. Het plein voor de attractie
wordt na de zomer in een heus smurfendorp getransformeerd.

