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Vrolijke beestenboel in Plopsaland De Panne op
Werelddierendag
Vandaag, op Werelddierendag, worden honden uitzonderlijk toegelaten in Plopsaland De Panne.
Omwille van deze speciale dag wil het park graag alle honden eens in de bloemetjes zetten.

In Plopsaland De Panne worden normaal gezien, met uitzondering van blindengeleidehonden, geen
honden toegelaten. Toch wordt op die regel vandaag, naar aanleiding van Werelddierendag,
eenmalig uitzondering gemaakt. Meer zelfs, honden worden er vandaag feestelijk ontvangen met
een gele loper. Al heel wat viervoeters en hun baasjes vonden vandaag hun weg naar Plopsaland De
Panne.
Er valt dan ook heel wat leuks te beleven in het pretpark, zowel voor honden als hondeneigenaars.
Zo kunnen bezoekers met hun viervoeter deelnemen aan snuffelzoektocht. Alle deelnemers maken
hierbij kans op een waardebon voor een heus verwenpakket voor hun hond. Daarnaast worden er
doorheen het park verschillende interactieve spelletjes georganiseerd met leuke speeltuigen.
Om Werelddierendag in pracht en praal af te sluiten nodigt Kabouter Klus alle bezoekers, inclusief
alle honden en hondeneigenaars, uit om straks samen met hem de Kabouterdans te dansen.
Kabouter Klus treedt op om 15u op de Kiosk op het Dorpsplein.
Ter info:
Omwille van praktische en veiligheidsredenen zijn honden niet toegelaten in de Big & Betsy Hoeve,
attracties, Mayaland, wachtrijen en de restaurants. Ook moeten honden, van zodra ze het park
betreden, aan de leiband. Aan de ingang worden gratis plastic hondenzakjes uitgedeeld.

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):
Meer beeldmateriaal is downloadbaar via:

https://www.flickr.com/photos/plopsaparks/sets/72157648362927405
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.

