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Gert Verhulst opent Winter Plopsaland
Gert Verhulst opent vandaag Winter Plopsaland in De Panne. Het pretpark is tot het einde
van de kerstvakantie gehuld in een magische kerstsfeer met tal van activiteiten.
Onder het goedkeurend oog van Maya de Bij, Wickie de Viking en Kabouter Plop opent Gert Verhulst
Winter Plopsaland in De Panne. Eén druk op de knop volstaat om de talrijke kerstverlichting in het
pretpark en van de reuzengrote kerstboom te doen branden.
“Vanaf dit weekend kunnen bezoekers genieten van een gezellige wintersfeer in Plopsaland De
Panne. In de kerstvakantie komt de Kerstman op bezoek en kan geschaatst worden op de ijspiste.
Tussen Kerst en Nieuw is het park open tot 19 uur en trakteren we onze bezoekers op een prachtig
vuurwerk.”, legt Gert uit, “En natuurlijk kunnen nog kaartjes gekocht worden voor de Samson & Gert
Kerstshow die dit jaar voor het eerst in het Plopsa Theater doorgaat. Ik kijk alvast uit naar de
voorstellingen!”
Elke weekend van december en tijdens de kerstvakantie beleven bezoekers winterpret in Plopsaland
De Panne. Duizenden lichtjes doen Plopsaland De Panne schitteren en maar liefst 100 witte
kerstbomen ademen een winterse gezelligheid uit. Plopsa-fans ontmoeten tijdens de kerstvakantie
de Kerstman, schaatsen op de ijspiste en genieten van talloze attracties, waaronder Mayaland met
een tiental indoorattracties. In het nieuwe Plopsa Theater staat een show met Kabouter Plop, Klus of
Smal op het programma.
Tussen Kerstmis en Nieuwjaar viert Plopsaland Ketnet Kerst. Het pretpark blijft dan open tot 19 uur
met als afsluiter een magisch muzikaal vuurwerk (behalve op 31/12). In het Plopsa Theater zingen
bezoekers mee tijdens de Ketnet Kerstshow met Charlotte en Junior 2013-winnaar Pieter.
Plopsaland De Panne is gesloten op 25/12 en 01/01/2014.
Noot voor de redactie:
Voor meer informatie of beeldmateriaal neemt u contact op met Gwendy Darras – telefonisch via +32 (0)490/
64.64.38
Meer informatie over de dagprogrammatie van Winter Plopsaland in De Panne via www.plopsa.be
Meer informatie over de Samson & Gert Kerstshow via www.studio100.be
Over Plopsa
Plopsa, de themaparkdivisie binnen Studio 100, baat 5 parken uit: het themapark Plopsaland De Panne, het overdekte themapark
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 2,6 miljoen bezoekers per
jaar.Naast de parken beheert Plopsa ook 2 externe Plopsa Winkels in Wijnegem Shopping Center en in Hasselt.

