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K3 schittert opnieuw in Plopsa Indoor Hasselt
TIP VOOR HET WEEKEND!
Op zaterdag 9 en zondag 10 mei geeft K3 een spetterende liveshow in Plopsa Indoor
Hasselt.

Na hun succesvolle doortocht in Plopsaland De Panne afgelopen maand, brengen Karen, Kristel en
Josje op zaterdag 9 en zondag 10 mei een bezoekje aan Plopsa Indoor Hasselt. Ze zingen samen met
alle Plopsa-fans hun bekendste liedjes tijdens een swingende liveshow. “We zijn er helemaal klaar
voor om Plopsa Indoor Hasselt opnieuw te veroveren met onze leukste hits”, zeggen Josje, Karen en
Kristel, “We kijken er naar uit!” Vorig jaar traden de meiden ook al op in het enige volledig
gethematiseerde indoorpark van België. Wegens groot succes wordt het K3 Weekend herhaald dit
jaar.

De liveshow van K3 is inbegrepen in de toegangsprijs van een dagje plezier. Tickets kunnen gekocht
worden via de webshop van Plopsa: www.plopsa.be. Een ticket geeft toegang tot meer dan twintig
indoorattracties én het optreden van K3.
Prijzen: €18,50 voor personen ≥ 1 m; €9,99 voor kinderen ≥ 85 cm - 1 m; gratis voor kinderen < 85
cm

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):

Beeldmateriaal kunt u downloaden via:
https://www.flickr.com/photos/plopsaparks/16767812723/
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jolien De Tender – j.detender@plopsa.be of telefonisch via +32 (0)58/
42.98.95 of +32 (0)490/ 64.64.38

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 2,8 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 in De Panne.

