PERSBERICHT
Coevorden, 3 november 2014

Kom boeven vangen met Mega Mindy
in Plopsa Indoor Coevorden
Plopsa Indoor Coevorden verwelkomt Mega Mindy op 15 & 16 november tijdens de Mega
Mindy Boevendagen.

In Plopsa Indoor Coevorden valt er altijd wel iets spannend te beleven! Zo kunnen Mega Mindy-fans
hun heldin er in levende lijve bewonderen tijdens de Mega Mindy Boevendagen. Deze vinden plaats
op 15 & 16 november. De Mega Mindy Boevendagen is een interactief evenement waarbij
bezoekers, zodra ze het park betreden, middenin een heus avontuur terechtkomen. Er werd door
gemene boeven immers een ‘echte’ bom geplaatst in het indoorthemapark. Mega Mindy roept
daarom de hulp in van alle bezoekers om de code te vinden die de bom onschadelijk maakt.
Bezoekers kunnen bovendien elke dag genieten van een spetterende Mega Mindy liveshow met de
echte Mega Mindy van de televisie en kunnen meezingen met haar bekendste hits! Bovendien pakt
het park dagelijks uit met een Bumba Show voor de allerkleinsten en kunnen bezoekers op de foto
met hun favoriete Plopsa-figuur.
Voordelige tickets zijn verkrijgbaar via www.plopsa.nl

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):
Beeldmateriaal en foto’s zijn downloadbaar via:
https://www.flickr.com/photos/plopsaparks/sets/72157646776815334/

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.

