PERSBERICHT
Coevorden, 27 april 2015

Prinsessia voor het eerst in Plopsa Indoor Coevorden
De kleurrijke prinsessen van Prinsessia maken voor het eerst hun opwachting in Plopsa
Indoor Coevorden. Dat doen ze met een spetterende liveshow in het weekend van 2 & 3
mei.

Prinsjes en prinsessen, opgelet! Plopsa Indoor Coevorden wordt dit jaar 5 jaar en viert dit met enkele
speciale gasten! Zo verwelkomt het indoorpark voor het eerst de prinsessen van de populaire
televisiereeks Prinsessia. De vijf meiden nemen alle bezoekers tijdens een onvergetelijke liveshow
mee op een tocht doorheen hun vrolijke leefwereld en laten hen kennismaken met het leven op de
prinsessenschool. Trek je mooiste jurk aan, zing mee met hun bekendste hits en laat je betoveren
door het spetterend optreden op 2 & 3 mei!
Het hele indoorpark baadt tijdens de Prinsessia Dagen in een koninklijk sfeertje. Zo wordt iedere
bezoeker op speciale wijze welkom geheten. Daarnaast kunnen alle kinderen – net zoals de echte
prinsessen in de televisiereeks – zich laten omscholen tot een echte prins of prinses in de
prins(ess)enschool! Een onvergetelijke dag wordt tenslotte afgesloten met een feestelijk bal waarop
alle kersverse prinsen en prinsesjes uitgenodigd zijn.
Voor meer info over het programma, de volledige showkalender van Plopsa Indoor Coevorden of
voordelige tickets: www.plopsa.nl

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):

Beeldmateriaal kan je downloaden via:
https://www.flickr.com/photos/plopsaparks/17286558725/
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jolien De Tender – j.detender@plopsa.be of telefonisch via +32 (0)58/
42.98.95 of +32 (0)490/ 64.64.38

Over Plopsa
Plopsa, de themaparkdivisie binnen Studio 100, baat 5 themaparken uit. In België bevinden zich Plopsaland De Panne, het
overdekte 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 2,7 miljoen bezoekers per jaar. Naast de parken beheert Plopsa ook een externe Plopsa Winkel in
Wijnegem Shopping Center. Op 22 maart 2015 opent Plopsa een waterpark, Plopsaqua in De Panne.

