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Sinterklaas maakt zijn opwachting in Plopsa Indoor Hasselt
Plopsa Indoor Hasselt verwelkomt Sinterklaas tijdens de Sint Weekends.

Sinterklaas brengt op 22, 23 & 29 november en 6 & 7 december een bezoek aan Plopsa Indoor
Hasselt. Na hun feestelijke intrede in het land afgelopen weekend, kan jong en oud de Sint en zijn
Zwarte Pieten dus welkom heten in het indoorpretpark. Iedereen krijgt de kans om de goedheiligman
een bezoekje te brengen op zijn troon en hem persoonlijk een wenslijst of mooie tekening bezorgen.
Op 22, 23 & 29 november is er bovendien extra animatie met de danspieten voorzien. Zij nodigen
bezoekers uit om samen met hen te dansen, aan te sluiten bij een dolle polonaise en te spelen in een
kleurrijke confettiregen. Daarnaast is er ook nog de dagelijkse Bumba Show in het theater. Om de
dag in pracht en praal af te sluiten krijgen kinderen ten slotte een zakje vol lekkers mee naar huis.
Plopsa Indoor Hasselt is tijdens de Sint Weekends open van 10u00-17u30. Opgelet: op zondag 30 november is
het park afgehuurd en niet toegankelijk voor het publiek. Voor meer informatie of voordelige tickets, kijk op
www.plopsa.be .

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):
Beeldmateriaal en foto’s zijn downloadbaar via:
https://www.flickr.com/photos/plopsaparks/sets/72157649328049461/

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.

