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Plopsa pakt uit met tal van zomerevents
Plopsa verwent deze zomer zijn bezoekers weer met tal van evenementen. Gedurende juli en
augustus staat er voor ieder wat wils op het programma in de Plopsa-parken.

Plopsaland De Panne
Samson & Gert zijn er al bij van in het prille begin en kunnen ook deze zomer natuurlijk niet
ontbreken in Plopsaland De Panne. Ze vieren elke weekdag vanaf 20 juli tot en met 21 augustus hun
25-jarig bestaan met een spetterende Zomershow. Ook de Burgemeester zal er bij zijn! Gedurende
deze 5 weken kunnen bezoekers op weekdagen ook Kabouter Klus ontmoeten tijdens een meet &
greet. Op zondag geeft hij zijn Klus Show in het Plopsa Theater.
Maar ook recentere Studio 100-figuren vinden hun weg naar Plopsaland De Panne. Elke zondag vanaf
19 juli tot en met 30 augustus bundelen de meiden van Prinsessia en de stoere helden van Ghost
Rockers hun krachten voor een spetterende show.
Vanaf 18 juli kan Plopsaland De Panne elke zaterdag na zonsondergang bewonderd worden. Op deze
dagen verlengt het themapark z’n openingsuren tot 22u30 voor haar gethematiseerde nocturnes.
Bezoekers worden afwisselend ondergedompeld in de Franse of Braziliaanse cultuur, of kunnen hun
beste danspasjes bovenhalen op de zwoele muziek van de Gipsy K!ngs. Elke nocturne wordt
afgesloten met een spectaculair vuurwerk. “Onze evenementen zijn steeds heel succesvol, het is een
leuk extraatje boven op een dagje Plopsaland De Panne!”, aldus Wim Wauters, parkmanager van
Plopsaland De Panne. “Alle evenementen zijn trouwens inbegrepen in de toegangsprijs.”.

Daarnaast kunnen alle bezoekers ook genieten van de vele dagelijkse shows in de parken. Maya en
haar vriendjes zijn aanwezig met een gloednieuwe show in Plopsaland De Panne, Plopsa Indoor
Hasselt en Plopsa Coo.
Plopsa Coo
In het park Plopsa Coo worden er eveneens verschillende nocturnes georganiseerd. Deze vinden
vanaf 22 juli elke woensdag tijdens de zomervakantie plaats. Het park blijft op deze dagen langer
open. Naast Plopsaland De Panne, vereren de Gipsy K!ngs ook Plopsa Coo met een bezoekje. Ook
hier wordt het park ondergedompeld in afwisselend de Franse en Braziliaanse cultuur. Plopsa Coo,
gelegen in de Amblève vallei, vormt een perfect decor voor het magische vuurwerkspektakel
waarmee elke nocturne wordt afgesloten. De vuurpijlen worden afgeschoten met de magische
watervallen van Coo op de achtergrond.
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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. Op 22 maart 2015 opende Plopsa haar eerste waterpark, Plopsaqua De Panne.

