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Griezelen met Wickie en Halvar in Plopsa Indoor Coevorden
Vanaf 17 oktober tot en met 1 november 2015 viert Wickie de Viking Halloween in Plopsa
Indoor Coevorden.

Twee weken lang baadt het mooiste indoorpretpark van Nederland in Halloweensfeer. Het
pretpark hult zich vanaf 17 oktober tot en met 1 november in een schrikwekkend kleedje en
pakt uit met griezelleuke randanimatie. Gedurende deze periode kan je dagelijks met Wickie
de Viking en Halvar een spannend avontuur beleven tijdens de Wickie Show! Alle bezoekers
worden dan ook uitgenodigd om Plopsa Indoor Coevorden te bezoeken in hun engste
halloweenoutfit.
Net zoals vorig jaar wordt er bovendien een heuse letterspeurtocht georganiseerd.
Bezoekers kunnen deelnemen aan de zoektocht door letters te verzamelen die verstopt zijn
in het park en zo een toverspreuk te vormen. Met deze leuke uitdaging kunnen deelnemers

verschillende prijzen winnen! Zo maken bezoekers elke dag kans op een Jaarkaart voor
Plopsa Indoor Coevorden.
Voor meer info over showtijden, openingsuren en –dagen verwijzen we graag naar
www.plopsa.nl.
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Beeldmateriaal kan je downloaden via:
https://www.flickr.com/photos/plopsaparks/21975124248/in/dateposted-public/
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 6 themaparken uit. In België bevinden zich Plopsaland De Panne, het
overdekte Plopsa Indoor Hasselt en de toeristische site Plopsa Coo. Op 22 maart 2015 opende Plopsa haar eerste
waterpark, Plopsaqua De Panne. In 2010 werd het eerste Nederlandse indoor themapark, Plopsa Indoor Coevorden,
geopend en 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 2,8 miljoen
bezoekers per jaar. Naast de parken beheert Plopsa ook een externe Plopsa Winkel in Wijnegem Shopping Center en het
Plopsa Theater in De Panne.

