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Plopsa opent in Holiday Park een voor Europa unieke
achtbaan
Plopsa opende gisterenavond een spectaculaire achtbaan in het Duitse Holiday Park. Sky
Scream is de enige in zijn soort in Europa. Met een kostenplaatje van €8 miljoen is de
nieuwe coaster dit jaar de grootste investering van de Plopsa-groep.

Samen met Gert Verhulst, Hans Bourlon, Luc Weverbergh en Steve Van den Kerkhof opende JeanMarie Pfaff de voor Europa unieke coaster ‘Sky Scream’ in het Duitse Holiday Park. Meer dan 700
genodigden genoten van een zombiespektakel met livemuziek, animatie, een walking diner en
natuurlijk van de gloednieuwe achtbaan. Ook Gwendolyn Rutten, Wendy Van Wanten en Showbizz
Bart woonden de officiële opening bij.
“We zijn ontzettend trots op onze nieuwe coaster. Het is de tweede van zijn soort en uniek in
Europa. In Six Flags Discovery Kingdom in Californië staat een gelijkaardige achtbaan.”, zegt Gert
Verhulst verheugd, ”We vinden het bijzonder fijn dat Jean-Marie hier de opening kwam verzorgen.”
“Sky Scream ziet er ontzettend indrukwekkend uit. De achtbaan reikt tot 55 meter hoog en haalt een
snelheid van 100 km/u! Helemaal niet voor watjes”, lacht Jean-Marie Pfaff, ”Ik vind het een hele eer
dat ik de attractie in mijn geliefde Duitsland samen met mijn kleinkinderen mocht openen.”
CEO Steve Van den Kerkhof licht de investering toe: “Holiday Park is een familiepark met attracties
voor de allerkleinsten, maar ook voor pubers en volwassenen. Het spreekt voor zich dat we met de
nieuwe achtbaan grote durvers aanspreken. De keuze voor het zombiethema was dan ook snel
gemaakt. Het totale kostenplaatje van de attractie en bijhorende themazone is maar liefst €8 miljoen
euro. Het is de grootste investering van Plopsa dit jaar.”

De spectaculaire launched rollercoaster zorgt voor tal van spannende kicks: Inzittenden worden 3
keer met magnetische lanceringstechnologie gelanceerd tijdens de rit. Hoogtepunt is een slow
motion-punt op 55 meter hoogte: coasterfans worden langzaam door een “twisted heart-line roll”
omhoog gebracht voor ze aan een snelheid van 100 km/u de diepte in vallen. Daarnaast ervaren ze
tal van adembenemende twists, extreme voor- en achterwaartse bewegingen, verticale drops en
spannende loopings.
Noot voor de redactie (niet voor publicatie):
Foto’s zijn downloadbaar via https://www.flickr.com/photos/plopsaparks/sets/72157645667307206

Bekijk

hier

een

filmpje

van

de

“Superman

Ultimate

Flight”

in

Six

Flags

Discovery

Kingdom,

Californië:

http://www.youtube.com/watch?v=8hv5wU-3pKE#t=12
Bekijk

hier

een

eerste

sfeerbeeld

van

de

attractie

voor

thematisatie

(23

april

2014):

https://www.youtube.com/watch?v=h_lcZcBcQ0o
Voor meer informatie of beeldmateriaal neemt u contact op met Gwendy Darras - +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.

