PERSBERICHT
De Panne, 21 mei 2015

Speciaal showprogramma in de Plopsa-parken tijdens
het Pinksterweekend
TIP VOOR HET WEEKEND!
Er valt komend weekend weer heel wat te beleven in de Plopsa-parken. Van zaterdag 23 mei tot en
met maandag 25 mei staan er zowel in Plopsaland De Panne als in Plopsa Indoor Hasselt enkele
speciale gasten op het programma. Ook in Plopsa Coo kunnen bezoekers terecht voor een heel
weekend plezier!

Kaatje Fandagen in Plopsaland De Panne
Kaatje, Kamiel en Viktor leggen het komende Pinksterweekend hun fans in de watten tijdens de
Kaatje Fandagen. “Het is inmiddels de derde keer op rij dat de Kaatje Fandagen plaatsvinden in
Plopsaland De Panne. Kaatje, Viktor en Kamiel zijn dan ook echte publiekslievelingen! Dat merken we
niet alleen aan de populariteit van de gethematiseerde Kaatje Zone in Plopsaland De Panne, maar
ook aan de bezoekersaantallen tijdens het verlengde weekend waarin de Kaatje Fandagen
plaatsvinden. Ook dit weekend hopen we dus weer op een mooie opkomst.”, concludeert Wim
Wauters, Parkmanager van Plopsaland De Panne.
De Kaatje Fandagen vinden plaats van 23 tot en met 25 mei. Hierbij worden alle bezoekers dagelijks
getrakteerd op een onvergetelijke liveshow! De voorstelling ‘Kaatje Theater’, die afgelopen jaren in
tal van Vlaamse Theaterzalen werd opgevoerd, is tijdens de Kaatje Fandagen voor de laatste keer te
bezichtigen in het Plopsa Theater. Bovendien hebben bezoekers de kans om de knotsgekke Kaatje en

haar vriendjes te ontmoeten tijdens een Meet & Greet. Daarnaast vindt ook nog de dagelijkse Maya
Show op de Kiosk op het Dorpsplein plaats.

Prinsessia in Plopsa Indoor Hasselt
Ook in Plopsa Indoor Hasselt staat er heel wat op het programma tijdens het verlengde weekend. Na
het geslaagde K3 Weekend twee weken geleden, verwelkomt men van 23 tot en met 25 mei voor het
eerst de prinsessen van de populaire televisiereeks Prinsessia! De vijf prinsessen 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.
Het indoorpark baadt tijdens de Prinsessia Dagen in een koninklijk sfeertje. “Zo wordt iedere
bezoeker het hele verlengde weekend lang op speciale wijze welkom geheten.”, zegt Carmine
Frisenda, Coördinator Operations & Merchandising van Plopsa Indoor Hasselt enthousiast.
“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. We nodigen alle kinderen dan ook
uit hun mooiste prinsessenkleed of prinsenkostuum aan te trekken!” Een onvergetelijke dag wordt
tenslotte afgesloten met een feestelijk bal waarop alle kersverse prinsen en prinsesjes uitgenodigd
zijn. Tenslotte is er ook nog de dagelijkse Bumba Magico Show in het nostalgische amfitheater.

Voor meer info over het programma, de volledige showkalender alle Plopsa-parken en voordelige
tickets: www.plopsa.be

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):

Beeldmateriaal kan je downloaden via:
https://www.flickr.com/photos/plopsaparks/17286558725/
https://www.flickr.com/photos/plopsaparks/sets/72157650861483944

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. In maart 2015 opende Plopsa haar eerste waterpark, Plopsaqua De Panne.

