PERSBERICHT
Coevorden, 26 februari 2016

Mega Mindy verovert Plopsa Indoor Coevorden!
Van 27 februari tot en met 6 maart en op 26, 27 en 28 maart komt de enige echte Mega Mindy
naar Plopsa Indoor Coevorden!

In Plopsa Indoor Coevorden valt er altijd wel iets spannends te beleven! Van 27 februari tot en met 6
maart en tijdens het paasweekend is Mega Mindy te bewonderen tijdens een unieke liveshow vol
dans en plezier met haar bekendste hits!
“Het is een hele eer om opnieuw Mega Mindy te mogen verwelkomen”, aldus Patrik van Grootel,
parkmanager van Plopsa Indoor Coevorden. “De bezoekers genieten tijdens de voorjaarsvakantie en
het paasweekend van mega indoorpret alsook van een spetterende liveshow met de echte Mega
Mindy van de televisie”. De show vindt plaats omstreeks 15u00 in het Theater.
Aansluitend op haar show gaat een meet en greet door. Al jaren gedroomd om met haar op de foto
te staan? Voor deze speciale gelegenheid maakt Mega Mindy graag tijd voor de kleine en grote fans.
Vraag haar zeker enkele tips om ook een superheld te worden. Een echt unicum, dus mis dit zeker
niet!
De liveshow van Mega Mindy is inbegrepen in de toegangsprijs van een dagje plezier. Tickets kunnen
gekocht worden via de webshop op www.plopsa.nl. Een ticket geeft toegang tot meer dan twintig
indoorattracties én het optreden van Mega Mindy. Dit event is in samenwerking met Het Land van
ANWB.

Beeldmateriaal kunt u downloaden via:
https://goo.gl/XfpFrV
Noot voor de redactie (niet voor publicatie)
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jolien Clarebout – pers@plopsa.nl of telefonisch
via +32 (0)58/ 42.98.16 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.

