PERSBERICHT
De Panne, 9 september 2015

Plopsaland De Panne volzet op 13 september 2015
Plopsaland De Panne is afgehuurd op zondag 13 september 2015. Het pretpark is op deze dag niet
toegankelijk voor het grote publiek.
Ondanks het einde van het succesvolle zomerseizoen voor Plopsaland De Panne, hebben alle Plopsafans nog voldoende de kans om hun favoriete park te bezoeken. Tijdens de maanden september en
oktober is het park elke woensdag en in het weekend geopend.
Ook op zaterdag 12 september kan het park bezocht worden. Op deze dag vindt tevens voor het
tweede weekend op rij de ‘SuperHero Days’ plaats. Wanneer de bezoekers een boef zien rondlopen
in het park kunnen ze op verschillende plaatsen het boevenalarm activeren. Voor ze het beseffen
verschijnen er een aantal politieagenten om de boeven te klissen. Nadien kunnen alle bezoekers hun
lievelingssuperhelden van dichtbij bewonderen tijdens de SuperHeroshow in het Plopsa Theater met
Rick, Olivia en Xavier uit ROX en de enige echte Mega Mindy. Afgelopen weekend kon Plopsaland
reeds heel wat bezoekers verwelkomen voor deze superspannende themadagen.

___________________________________________________________________________________________
Noot voor de redactie (niet voor publicatie):
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.

