PERSBERICHT
De Panne, 9 juni 2014

Nieuw bezoekersrecord voor Plopsaland De Panne tijdens
het pinkstersweekend
De zomerse temperaturen tijdens het voorbije pinksterweekend lokten heel wat
bezoekers naar de Plopsaland De Panne. Het pretpark noteert een stijging van 53
procent in vergelijking met vorig jaar. Een absoluut record.
Dit weekend genoten meer dan 31.600 bezoekers van een dagje Plopsa-plezier in De Panne. Dat is
een stijging van 53 procent in vergelijking met het pinksterweekend van 2013. Hiermee verbreekt
Plopsaland De Panne haar record van 2010. “Het zomerseizoen van Plopsaland De Panne is heel goed
van start gegaan. Na de schitterende paasvakantie, zorgt nu ook het pinksterweekend voor een
record.”, zegt Parkmanager Wim Wauters, “Het mooie weer was een bijkomende troef om
Plopsaland te bezoeken. We zijn uiterst tevreden met deze opkomst.”
Kaatje, Kamiel en Viktor legden het voorbije pinksterweekend hun fans in de watten. Iedere dag
werden ze getrakteerd op een spetterende liveshow, Meet & Greets en een discoparty in hun
themazone ‘De Wereld van Kaatje’. Daarnaast genoten bezoekers van meer dan 50 spannende
attracties en de Maya Show.
Noot voor de redactie (niet voor publicatie):
Sfeerbeelden zijn downloadbaar via https://www.flickr.com/photos/plopsaparks/sets/72157644676430397/
Voor meer informatie neemt u contact op met Gwendy Darras – g.darras@plopsa.be of 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 België, Plopsa Indoor Coevorden in Nederland en Holiday Park in
Duitsland. In 2013 opende Plopsaland De Panne het Plopsa Theater met 1.400 stoelen.
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.

