PERSBERICHT
De Panne, … september 2014

Plopsaland De Panne en Plopsa Coo volzet
op 14 september 2014
Plopsaland De Panne en Plopsa Coo zijn afgehuurd op zaterdag 14 september 2014. Beide Plopsaparken zijn die dag niet toegankelijk voor het grote publiek.
Ook de zaterdag daarna, op 20 september 2014, is Plopsa Coo volzet. Voor Plopsaland De Panne is
dat op zaterdag 28 september 2014. Beide parken zijn dus elk 2 maal afgehuurd in de maand
september, waardoor zij op die dagen niet toegankelijk zijn voor bezoekers.
Plopsa-fans hebben echter de gelegenheid om hun favoriete park op andere dagen te bezoeken. In
Plopsaland De Panne kan je steeds terecht op woensdag en in het weekend. Plopsa Coo
daarentegen, is enkel open tijdens het weekend. Tijdens de herfstvakantie zijn zowel Plopsaland De
Panne als Plopsa Coo alle dagen open.
Halloween in Plopsaland De panne
Bovendien is er in de herfstvakantie periode heel wat te beleven in Plopsaland De Panne! Van
zaterdag 25 oktober tot en met zaterdag zondag 2 november 2014 is het er immers griezelen
geblazen. Piet Piraat staat samen met een heleboel angstaanjagende griezels klaar voor het grootste
griezelfeest ooit. Durf jij het huiveringwekkende spookhuis te betreden?
Van maandag 27 oktober tot en met vrijdag 31 oktober vinden bovendien de unieke Ketnet
Halloween Nocturnes plaats. Dagelijks wordt een uitbundige liveshow gegeven door de Juniors 2014
en de enige, echte Ketnetband.

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):
Foto’s zijn downloadbaar via https://www.flickr.com/photos/plopsaparks/14931961188/
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.

