
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  
   

 
 
 

 
Tijdens de kerstvakantie kan 
klein en groot elke avond 
genieten van de Nocturne 
AquaShow. Je maakt er in een 
50 minuten durend spektakel 
kennis met 7 atleet-dolfijnen en 
2 hilarische zeeleeuwen. Voor 
het eerst zijn ook de twee 
babydolfijntjes Moana en Ori te 
zien. Ze werden eind juli en 
begin september in het 
dolfinarium geboren. In 
combinatie met leerzame en 
milieubewuste projecties zorgen de intelligente 
en gracieuze zeezoogdieren voor een letterlijk 
spetterende show vol special effects en in een 
prachtige belichting. 
 
De Nocturne AquaShow loopt dagelijks tijdens 
de kerstvakantie (behalve op 24 en 25 en 31 
december en op 1 januari) en start telkens om 
17.30 uur. 
 
Je kan een apart ticket voor de show boeken, 
maar je kunt er ook een volledig dagje uit van 
maken dankzij het trioticket! Combineer de 
dolfijnenshow met een dagje ravotten in het 
overdekte speelparadijs Bobo’s Indoor (12 
overdekte attracties) en met een schaatsbeurt in 
de 2.000 m² grote en overdekte Boudewijn 
IJspiste. Beide zijn open vanaf 10 uur. Over de 
middag kunnen jong en oud in het restaurant 
van Bobo’s Indoor terecht voor een lekkere 
snack of heerlijke, warme maaltijd. 
 
Een ticket voor de Nocturne AquaShow kost €19,50. 
Een ticket voor de Nocturne AquaShow, Bobo’s Indoor en de IJspiste kost €23. 
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Info 
 
De Nocturne AquaShow vindt elke dag om 17.30 u. plaats van zaterdag 19/12/15 t/m 
zondag 3/1/16 (excl. 24, 25, 31/12 en 1/1). 
Dagelijks Bobo’s Indoor en Boudewijn IJspiste: open van 10 u. tot 17.30 u. 
 
Nieuw in 2016 
 
Ontdek de nieuwe attractie Bobo’s AquaSplash, het grote waterpark met 8 glijbanen en 
de Splash Emmer voor dolle waterpret!  
Geniet van de magische dolfijnenshow “Dolphin Bay Adventure”! De dolfijnen brengen 
adembenemende sprongen in een prachtig decor. In het zeeleeuwentheater ga je 
samen met de kapitein en zijn zeeleeuwmatrozen op zoek naar de piratenschat! Ontdek 
ook de prachtige zeehondenlagune midden in een groen park. Boudewijn Seapark biedt 
niet alleen shows, maar heeft ook 20 attracties buiten, zoals de coole rollercoaster Orca 
Ride, de piratenboot Sancta Maria of de reuzegrote speeltuinen. Regenweer? Dan zorgt 
Bobo’s Indoor met 12 overdekte attracties voor urenlang speelplezier! 
 
Openingstijden 2016 
 
seizoen 2016 = 26 maart t.e.m. 6 november 2016 
april: paasvakantie 26/3 t.e.m. 10/4 + weekends, van 10-17 u. 
mei-juni: elke dag behalve woensdag, van 10-17 u. 
juli-aug.: elke dag, van 10-18 u. 
september: weekends, van 10-18 u. 
herfstvakantie: 29/10 – 6/11, van 10-17 u. 
 
Tarieven 
 
Volwassene vanaf 12 jaar = €26 
Kinderen vanaf 1 meter t.e.m. 11 jaar = €22 
Kleuters vanaf 85 cm t.e.m. 99 cm = €9,5 
 
Adres 
 
Boudewijn Seapark, Alfons De Baeckestraat 12, 8200 Brugge 
Meer info: www.boudewijnseapark.be - info@boudewijnseapark.be 
 
Perscontact: Geertrui Quaghebeur geertrui.quaghebeur@boudewijnseapark.be    
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