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Recordvakantie: Vlaamse Plopsa-parken ontvangen meer
dan 100.000 bezoekers tijdens kerstvakantie
Plopsaland De Panne noteert een groei met 53 procent
Plopsa blikt tevreden terug op de voorbije kerstvakantie. Winter Plopsaland ontving 53
procent meer bezoekers in vergelijking met de kerstvakantie in 2012. Ook Plopsa Indoor
Hasselt deed het goed.
Winter Plopsaland verwelkomde meer dan 77.500 bezoekers tijdens de voorbije kerstvakantie. Dat is
een stijging met 53 procent in vergelijking met vorig jaar. “Een absoluut record”, zegt Parkmanager
Wim Wauters tevreden, “Er was afgelopen vakantie dan ook veel te beleven in Winter Plopsaland.
Denk aan de Samson & Gert Kerstshow, Ketnet Kerst met een optreden van Charlotte en Juniorwinnaar Pieter én een magisch vuurwerk, de kerstshow met Kabouter Plop en Lui, de Bumba-show,
schaatsen op de ijspiste en de kerstanimatie in het park. Dat allemaal bovenop de tientallen
attracties. Er kon afgelopen vakantie zelfs Aziatisch gegeten worden in het pop-up restaurant van
Lucy Chang.”
In Plopsa Indoor Hasselt werden bezoekers getrakteerd op een Kerstshow met Kabouter Klus. Het
indoorpretpark kreeg 35.000 bezoekers over de vloer. Dat zijn er evenveel als tijdens de
kerstvakantie in 2012.
Noot voor de redactie:
In bijlage vindt u beelden van Winter Plopsaland.
De gecommuniceerde bezoekersaantallen hebben betrekking op de periode van 21 december t/m 5 januari.
Winter Plopsaland en Plopsa Indoor Hasselt waren gesloten op 25 december en 1 januari.
Voor meer informatie of beeldmateriaal neemt u contact op met Gwendy Darras - telefonisch via +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 2,7 miljoen bezoekers per jaar.
Naast de parken beheert Plopsa ook 2 externe Plopsa Winkels in Wijnegem Shopping Center en in Hasselt.

