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Beleef een onvergetelijk Halloweenfeest met Piet Piraat en
Ketnet in Plopsaland De Panne
Wie ervan houdt om op een originele manier Halloween te vieren, wordt binnenkort verwacht in
Plopsaland De Panne. Van 25 oktober tot en met 2 november, staat het park in het teken van dit
griezelfeest.

Plopsaland De Panne wordt naar aanleiding van Halloween in een schrikwekkend kleedje gestoken.
Tijdens de herfstvakantie, van 25 oktober tot en met 2 november, wordt het park geteisterd door
heksen, zombies en andere griezels. “We merken de steeds groeiende populariteit van het thema.”,
zegt Wim Wauters, parkmanager van Plopsaland De Panne. “Naar aanleiding van de Belgische
herfstvakantie pakken we dan ook dit jaar weer groots uit met het Halloweengebeuren.”
De gastheer van dit griezelfeest is de Pompoenkoning. Hij heeft een aantal griezels uitgenodigd om
op verschillende plaatsen in het park een spetterend Halloweenfeest te vieren. Daarnaast kunnen
bezoekers genieten van de Piet Piraat Halloweenshow in het Plopsa Theater. Hierbij nemen Piet
Piraat en Berend Brokkenpap bezoekers mee op avontuur. Wie op zoek is naar nog meer sensatie,
kan zich wagen aan een ritje in het spookhuis The Thriller. Zowel de Piet Piraat Halloweenshow als
een bezoekje aan het spookhuis zitten begrepen in de toegangsprijs voor een dagje Plopsaland De
Panne.
Op weekdagen, van 27 tot en met 31 oktober, organiseert Plopsaland De Panne daarbovenop de
‘Ketnet Halloween Nocturnes’. Op deze dagen is het park open tot 19u. Bezoekers genieten dan
dagelijks van de show ‘Ketnet King Size On stage’ met Charlotte en Dempsey uit ‘Helden’. De ‘Ketnet
Halloween Nocturnes’ worden telkens afgesloten met een betoverend vuurwerk.

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):
Voor meer informatie of beeldmateriaal kunt u steeds contact opnemen met:
Jolien De Tender – j.detender@plopsa.be of telefonisch via +32 (0)58 429 895 of +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 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.

