
 

PERSBERICHT 

De Panne, 3 januari 2017 

Plopsaqua De Panne vanaf nu 365 dagen per jaar open! 

Plopsaqua De Panne is vanaf nu elke dag van het jaar open. Bezoekers kunnen dus het hele jaar 

door genieten van uren waterpret in het gethematiseerde waterpark. 

 

  

Op 22 maart 2015 opende Plopsaqua De Panne zijn deuren, vlak naast Plopsaland De Panne. 

Sindsdien is het succes van het spectaculaire waterpark niet te stoppen. De beslissing is dan ook 

gevallen om vanaf 2 januari 2017 365 dagen per jaar open te blijven. “Vanaf heden kent Plopsaqua 

geen sluitingsdagen meer.”, zegt Wim Wauters, Parkmanager van Plopsaqua. “Voortaan zijn we dus 

alle dagen van de week open, zoals dat voordien reeds was tijdens vakantieperiodes. Ook op 

feestdagen houden we vanaf nu onvoorwaardelijk de deuren open voor onze bezoekers. Deze 

beslissing hebben we genomen als gevolg van een stijgend aantal zwemmers op weekdagen. We 

merkten een steeds groeiende vraag naar permanente opening en komen hier dan ook graag aan 

tegemoet met onze hernieuwde openingskalender.”, legt hij uit. 

  

Plopsaqua staat bekend voor het op-en-top gethematiseerde decor en de bijzondere totaalbeleving 

met speciale licht- en geluidseffecten. Er kan naar hartenlust genoten worden van maar liefst 4 

zwembaden en 6 glijbanen, waaronder de Sky Drop, dat met zijn 9 meter vrije val de meest 



spectaculaire glijbaan van de Benelux is. Daarnaast zorgen talloze andere attracties zoals de 

wildwaterrivier, het Stormbad, de bubbelbaden en de indrukwekkende waterspeeltuin voor uren 

waterpret voor jong en oud. In 2017 kan iedereen elke dag van het jaar in Plopsaqua De Panne 

terecht! 

  

Voor meer info en een overzicht van de openingsuren, ga naar www.plopsaqua.be.  

 

Bij aankoop van een individueel ticket ≥1m voor Plopsaqua (€ 19,99) genieten bezoekers van 9 januari 

t.e.m. 26 maart 2017 elk weekend + de hele krokusvakantie van gratis toegang tot Mayaland! Tickets 

zowel online als aan de kassa verkrijgbaar. 

 

Noot voor de redactie (niet voor publicatie): 

Beeldmateriaal kan gedownload worden via: 

http://www.plopsanews.com/nl/plopsaqua/plopsaqua-de-panne-vanaf-nu-
365-dagen-per-jaar-open-  
  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jolien De Tender –pers@plopsa.be of telefonisch via +32 (0)58/ 
42.98.95 of +32 (0)490/ 64.64.38 
  
Over Plopsa 
Plopsa, de themaparkdivisie binnen Studio 100, baat 6 themaparken uit. In België bevinden zich Plopsaland De Panne, het 
overdekte Plopsa Indoor Hasselt en Plopsa Coo. Op 22 maart 2015 opende Plopsa haar eerste waterpark, Plopsaqua De 
Panne. In 2010 werd het eerste Nederlandse indoor themapark, Plopsa Indoor Coevorden, geopend en 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 3 miljoen bezoekers per jaar. Naast de parken beheert 
Plopsa ook een externe Plopsa Winkel in Wijnegem Shopping Center en het Plopsa Theater in De Panne. 
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