
 

PERSBERICHT 

De Panne, 5 oktober 2017 

Plopsaland De Panne ontvangt grootste collectie filmwagens 

  
Wie ervan droomt om befaamde filmauto’s van dichtbij te bewonderen, kan op zaterdag 7 

en zondag 8 oktober terecht in Plopsaland De Panne voor Cars & Coasters.  
  
 

 
  

Tijdens het weekend van 7 en 8 oktober organiseert Plopsaland De Panne in samenwerking met 

Belgian Movie Cars opnieuw het exclusieve evenement Cars & Coasters. Bezoekers worden 

gedurende twee dagen getrakteerd op de grootste verzameling filmwagens uit de jaren ’70 – ’80 – 

’90 en begin 2000. Denk maar aan de Mini Cooper van Mr Bean, de Ecto-1 waar de Ghostbusters mee 



rondrijden, KITT & KARR van Knight Rider of Bumblebee van Transformers. Ook het Bolleke van 

Marcske, uit F.C. De Kampioenen, kan tijdens dit spetterende weekend niet ontbreken.   

  

Verschillende locaties in het park zullen in thema van deze legendarische auto’s staan waardoor 

zowel Plopsa-fans, filmfanaten als autoliefhebbers hun hartje kunnen ophalen. Bovendien krijgen 

bezoekers de uitzonderlijke kans om hun favoriete cosplayers, zoals Batman en Kylo Ren, te 

ontmoeten en met hen op de foto te gaan. De dag wordt beëindigd met een fantastische parade 

doorheen het park.  

  

Natuurlijk kan tijdens dit weekend iedereen zich ook uitleven op de meer dan 50 adembenemende 

attracties. Neem een kijkje op www.plopsa.be voor een overzicht van alle evenementen. Cars & 

Coasters is begrepen in de toegangsprijs van Plopsaland De Panne. 

  

  
Noot voor de redactie (niet voor publicatie): 

Beeldmateriaal kan gedownload worden via: 

http://www.plopsanews.com/nl/plopsaland-de-panne/plopsaland-de-panne-ontvangt-grootste-collectie-
filmwagens  
  
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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