
 

  

Europa-Park breidt MICE-aanbod uit met locatie voor 
6.000 gasten 

  

Duitslands grootste attractiepark organiseert onder de noemer Confertainment al jaren 
evenementen voor de zakelijke markt. In het voorjaar van 2017 neemt men een nieuwe locatie 
in gebruik: de Europa-Park-Arena. Deze multifunctionele evenementen- en mediahal biedt 
plaats aan maximaal 6.000 gasten. 

 

Jaarlijks organiseert Europa-Park meer dan 1.300 
evenementen in de vorm van congressen, concerten, 
beurzen, gala's en andere bijeenkomsten voor bedrijven en 
organisaties. Dit gebeurt onder de noemer Confertainment; 
een samentrekking van de woorden 'conferences' en 
'entertainment'. Het park beschikt hiervoor over tientallen 
locaties in het park en vijf viersterren themahotels. Elke 
bijeenkomst kan aangekleed worden met showacts welke 
verzorgd kunnen worden door de meer dan 250 eigen 
artiesten. Voor het gastronomische onderdeel kan Europa-
Park bogen op een voortreffelijke keuken. Het park is nog 
steeds het eerste en enige attractiepark ter wereld met een 
restaurant met (twee) Michelin-sterren. 

  



In het voorjaar van 2017 krijgt Europa-Park de beschikking 
over een nieuwe locatie, de Europa-Park-Arena. Deze hal 
heeft een oppervlakte van bijna 3.000m2 en meet 60 x 49 
meter. Met een hoogte van 13 meter bestaat de mogelijkheid 
om een podium met alle benodigde faciliteiten te plaatsen. 
Op de eerste verdieping komt een balkon, een VIP-ruimte én 
een conferentiezaal voor 80 personen. Ook zijn 
keukenfaciliteiten voorzien om 2.400 gasten gelijktijdig een 
diner voor te schotelen. 

De multifunctionele hal kan ingezet worden voor beurzen, 
gala's, shows, concerten, tv-opnamen en talloze andere 
bijeenkomsten. De Arena grenst aan andere locaties van het 
Confertainment Center en kan in verbinding met „Europa-
Park Dome“, „Ballsaal Berlin“ en spiegeltent „Traumpalast“ 
ook grotere gezelschappen onderdak bieden. 

  

De complete locatie zal in het voorjaar van 2017 in gebruik 
worden genomen, maar op 13, 14 en 15 januari zal de 
bekende Zwitserse zanger DJ BoBo met de première van zijn 
wereldtoernee MYSTORIAL de hal feestelijk inwijden. 

 
Bijlagen 

 

Hyperlink video over Europa-Park Confertainment 

  

 

Hyperlink website Europa-Park Confertainment 

  

 

Voor meer informatie, beeldmateriaal en persbezoeken kunt u terecht bij de vertegenwoordiger van 
Europa-Park in de Benelux: henk.groenen@europapark.de / 0031-40-2070660 

 

Europa-Park is gelegen in het Zwarte Woud. Het is niet alleen Duitslands grootste attractiepark, maar 
ook het op een na best bezochte park van Europa. Op beoordelingssites als Zoover en Tripadvisor 
scoort het park hogere cijfers dan de bekende parken en is daarom niet voor niets meerdere malen 
uitgeroepen tot beste park van Europa. Daarnaast is Europa-Park al drie keer op rij (2014/2015/2016) 
uitgeroepen tot beste park ter wereld! In het park zijn 15 Europese landen tot in de kleinste details 

https://www.youtube.com/watch?v=CoHtzxbXWFk
http://www.europapark.de/en/confertainment
mailto:henk.groenen@europapark.de
https://www.youtube.com/watch?v=CoHtzxbXWFk
http://www.europapark.de/en/confertainment


nagebouwd. Verdeeld over deze themagebieden bevinden zich de meer dan 100 (!) attracties en 
shows. Geen enkel ander attractiepark heeft zo’n groot aanbod. Achtbaanliefhebbers komen er 
helemaal aan hun trekken. Er staan er maar liefst 13. Voor de bezoekers die het rustiger aan willen 
doen, staat er dagelijks 23 uur show op het programma. Aan de rand van het park staan 5 bijzondere 
themahotels. Avontuurlijker overnachten? Dat kan in de ingerichte tipitenten, huifkarren en blokhutten 
of op de camping. Meer informatie: www.europapark.com 

 

http://www.europapark.com/

