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Lanceerplatform van een voor België unieke glijbaan is
hoogste punt van Plopsaqua
In aanwezigheid van Gert Verhulst, Steve Van den Kerkhof en burgemeester Ann Vanheste
bereiken de werken aan Plopsaqua hun hoogste punt. Het is het lanceerplatform van een
voor België unieke waterglijbaan.
Vandaag bereiken de werken aan Plopsaqua, het nieuwe zwemparadijs van Plopsaland De Panne,
hun hoogste punt. Het lanceerplatform van de glijbaan Superloop, is het hoogste punt van het
zwemcomplex. De waterglijbaan is uniek voor België: zwemmers vallen loodrecht naar beneden in de
glijbaan, na het openklappen van een luik onder beide voeten.
Gert Verhulst, Steve Van den Kerkhof en burgemeester Ann Vanheste plaatsen aansluitend hun
handafdruk in een betonnen tegel van het nieuwe zwemparadijs.
“De tegel zal vanaf april 2015 te bewonderen zijn in de inkomhal van Plopsaqua. We doen er alles
aan om het zwemparadijs dan af te hebben”, legt CEO Steve Van den Kerkhof uit, “Daarvoor werken
we samen met regionale aannemers en bedrijven. We hebben het volste vertrouwen in een goede
samenwerking.”
Burgemeester Ann Vanheste zegt: “We zijn tevreden over de goede samenwerking met Plopsa, want
hierdoor zullen de inwoners van De Panne tegen een voordelig tarief kunnen zwemmen. We kijken
alvast uit naar het resultaat. Het belooft prachtig te worden.”
In april 2015 opent het zwemcomplex van 4000 vierkante meter in Plopsaland De Panne. Het
zwemparadijs wordt ingericht rond Wickie de Viking in een decor dat een dooiend sneeuwlandschap
bij zonsondergang uitbeeldt. Naast een 25-meterbad met vier banen komt er een ruim speelgedeelte
met 4 verschillende zwembaden en 6 glijbanen. Daarnaast zullen in het zwemparadijs bubbelbaden,
waterkanonnen, een wildwaterbaan en een playhouse met verschillende watereffecten te vinden
zijn. Er wordt gewerkt met verschillende geluids- en lichteffecten om de bezoeker een totaalbeleving
te bieden. Zo wordt onweer nagebootst en kan men in een grot op groot scherm van de avonturen
van Wickie de Viking genieten. Ook in de glijbanen worden verschillende effecten voorzien.
Plopsa investeert € 16 miljoen in subtropisch zwemparadijs.
Noot voor de redactie:
Foto’s van het nieuwe zwemcomplex en het plaatsen van de handdruk zijn downloadbaar via
http://pers.plopsaqua.be
Bekijk het filmpje van de spectaculaire glijbaan: http://youtu.be/JFPh6SAednw

Download de persmap:
http://www.plopsa.be/sites/default/files/media/images/PDF/Persmap%20Plopsaqua_NL.pdf
Voor meer informatie en beeldmateriaal neemt u contact op met Gwendy Darras – g.darras@plopsa.be
of telefonisch via +32 (0)490/ 64.64.38
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 België, Plopsa Indoor Coevorden in Nederland en Holiday Park in Duitsland. In 2013
opende Plopsaland De Panne het Plopsa Theater met 1.400 stoelen.
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 2 externe Plopsa Winkels in Wijnegem Shopping Center en in Hasselt.

