COMMUNICATIE NAJAARSEVENEMENTEN
De Panne, 11 september 2014

Goedgevulde evenementenkalender in de Plopsa-parken
Ook dit najaar staan er weer een heleboel leuke evenementen & shows gepland in de Plopsaparken. Heel wat Studio 100-figuren fleuren de najaarsperiode op en maken hun opwachting in de
verschillende pretparken.

Plopsaland De Panne
Een dagje uit in Plopsaland De Panne is onvergetelijk voor de hele familie. Het pretpark, dat meer
dan 50 attracties voor jong en oud biedt, is dan ook het meest bezochte pretpark van België. Trotseer
de razendsnelle achtbanen, droom weg in de magische attracties in het overdekte Mayaland, ga uit
de bol tijdens één van de knotsgekke liveshows in het prachtige Plopsa Theater of ontmoet je
favoriete Plopsa-figuur tijdens een bijzondere meet&greet. In Plopsaland De Panne is er voor alle
leeftijden wel iets spannend te beleven!
Mega Mindy Boevendagen
Zo kunnen alle bezoekers samen met Mega Mindy boeven achterna
zitten tijdens de Mega Mindy Boevendagen op 11, 12, 18 & 19
oktober 2014. Kom jij haar helpen tijdens dit superspannende
evenement?

Halloween met Ketnet & Piet Piraat
Plopsaland De Panne laat Halloween niet ongezien passeren. Van 25 oktober t.e.m. 2 november
2014 zet het park zijn poorten open voor alle heksen, pompoenmannen en andere griezels. Elke
namiddag kunnen bezoekers genieten van een spannende Halloweenshow met Piet Piraat. Tijdens de
weekdagen zijn er in deze periode bovendien de Ketnet Halloween Nocturnes. Geniet van een
daverende liveshow van de Juniors 2014, de KetnetBand en sluit de dag af met een magisch
vuurwerk!
Sint Weekends
Hoor wie klopt daar kinderen? Niemand minder dan Sinterklaas en
zijn Zwarte Pieten brengen dit jaar een bezoekje aan het meest
bezochte park van België. Op 8 & 9, 15 & 16, 22 & 23, 29 & 30
november en 6 & 7 december 2014 verwelkomt Plopsaland De
Panne deze belangrijke eregast met een grootse intrede, gevolgd

door een knotsgekke Sintshow.
Winter Plopsaland en de Samson & Gert Kerstshow
Winter Plopsaland is dit jaar aan zijn 8ste editie toe. Meer dan twee weken lang, van zaterdag 13
december t.e.m. zondag 4 januari 2015, opent Plopsaland De Panne zijn deuren om samen met alle
Plopsa-fans een waanzinnige kerstvakantie te beleven. Van 20 t.e.m. 23 december 2014 kunnen
bezoekers bovendien genieten van een geweldige Samson & Gert Kerstshow in het prachtige Plopsa
Theater.

Plopsa Indoor Hasselt
Met meer dan 25 kriebelleuke attracties verovert het enige indoorpark van België de harten van
kleine avonturiers en hun familie. Op ruim 10.000 m2 vol met speelplezier kunnen bezoekers de
gekste avonturen beleven met hun Plopsa-vriendjes. Naast de grote indoorzone kunnen Plopsa-fans
ook in het grote buitengedeelte van Plopsa Indoor Hasselt van een heleboel spannende attracties
genieten. Kortom, Plopsa Indoor Hasselt bezorgt Ploppertjes van 2 tot 8 jaar een dag vol plezier!
Bobo Live
In het enige indoorpretpark van België kunnen Bobo-fans meezingen en –dansen met het allerleukste
konijn van de lage landen. Bobo geeft er van 22 t.e.m. 26 oktober 2014 dagelijks een gloednieuwe
show!
Mega Mindy Halloween
Speurneuzen, opgelet! Ook in Plopsa Indoor Hasselt beleven bezoekers een
spannende Halloween. Samen met Mega Mindy kunnen bezoekers van 27 t.e.m.
31 oktober 2014 er de grootse avonturen beleven. Zing mee met de bekende
liedjes tijdens de Mega Mindy Show en aanschouw deze heldin in levende lijve.
Sint Weekends
Op 29 & 30 november en 6 & 7 december 2014 maakt Sinterklaas zijn opwachting in Plopsa Indoor
Hasselt. Alle Plopsa-fans zijn welkom om Sinterklaas een bezoekje te brengen in het Theater van
12u30 tot 14u30.
Kerst met Klus
Beleef van 20 december 2014 t.e.m. 4 januari 2015 samen met Kabouter
Klus de leukste kerst in Plopsa Indoor Hasselt! Alle bezoekers kunnen zich
uitleven op de talloze attracties, uit de bol gaan tijdens de te gekke Klus
Show en dansen op het Dorpsplein in de dwarrelende sneeuw.

Plopsa Indoor Coevorden

Wie een onvergetelijke dag in het mooiste indoorpretpark van Nederland wil beleven, moet naar
Plopsa Indoor Coevorden gaan! De meer dan 25 attracties in het binnen- en
buitengedeelte bezorgen Plopsa-fans van 2 tot 8 jaar een heleboel kriebeltjes.
Dans in de K3 –Disco, spring tussen Dansende Fonteinen, klim in Plops speelboom,
maak een bloedstollende vaart op de Wickiebaan, bewonder de kunstjes van
Bumba in het nostalgische amfitheater en trotseer De Woeste Zee!
Halloween met Kabouter Klus
Bibber en beef tijdens Halloween in Plopsa Indoor Coevorden! De echte Kabouter
Klus van TV komt griezelen met een superleuke show. Alle boze tovenaars,
heksen, boeven of piraten worden verwacht van 11 t.e.m. 26 oktober 2014 voor een onvergetelijke
Halloween in Plopsa Indoor Coevorden.
Mega Mindy Boevendagen
Ook in Plopsa Indoor Coevorden zijn alle speurneuzen welkom tijdens de Mega Mindy Boevendagen
op 15 & 16 november 2014. De Mega Mindy Boevendagen is een interactief evenement waar
bezoekers, zodra ze het park betreden, middenin het avontuur vallen. Een gemene boef heeft op het
park een verfbom geplaatst, waarmee hij heel Plopsa Indoor Coevorden wil bekladden om er een
fabriek te gaan bouwen... De politie en Mega Mindy hebben de hulp
van alle bezoekers nodig om de code te vinden die de verfbom
onschadelijk maakt!
Sint Weekends
Ook voor een bezoek aan Plopsa Indoor Coevorden maakt Sinterklaas
graag tijd. Hij maakt zijn opwachting in zijn favoriete Nederlandse
indoorpark op 29 & 30 november en 6 & 7 december 2014.
Kerst met Bobo
Van 20 december 2014 t.e.m. 4 januari 2015 zet Bobo de boel op
stelten. Met zijn gloednieuwe show bezorgt hij alle Plopsa-fans een
onvergetelijke Kerst.

Wie een overzicht wil van de openingsuren en –dagen van alle parken, kan terecht op
plopsa.be. Daar vind je ook alle informatie omtrent shows & events.

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):
Beeldmateriaal en foto’s zijn downloadbaar via:
https://www.flickr.com/photos/plopsaparks/sets/72157647424654846/
Voor meer informatie of beeldmateriaal kunt u steeds contact opnemen met:
Jolien De Tender – j.detender@plopsa.be of telefonisch via +32 (0)58 429 895 of +32 (0)490/ 64.64.38.

Over Plopsa
Plopsa, de themaparkdivisie binnen Studio 100, baat 5 parken uit: het themapark Plopsaland De Panne, het overdekte themapark
Plopsa Indoor Hasselt en de toeristische site Plopsa Coo. In 2010 werd het eerste Nederlandse park, Plopsa Indoor Coevorden,
geopend. Eind 2010 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 2,6 miljoen bezoekers per jaar.
Naast de parken beheert Plopsa ook 2 externe Plopsa Winkels in Wijnegem Shopping Center en in Hasselt.

