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De Panne, 21 december 2017 

Plopsa-parken ondergedompeld in betoverende kerstsfeer 
 

De Belgische Plopsa-parken worden deze kerstvakantie opnieuw omgetoverd tot magische 
winterlandschappen met extra animatie, feeërieke decoratie en een programma volledig 

aangepast aan de aankomende kerstperiode. 
 

 
 

Plopsaland De Panne 
 

Plopsaland De Panne is het enige Belgische outdoor-pretpark dat tijdens de kerstvakantie geopend is. 
Tot en met 7 januari kunnen bezoekers dan ook genieten van Winter Plopsaland. Het park wordt 

voor de gelegenheid aangekleed met duizend-en-één kerstlichtjes, ontelbare kerstbomen, 
knisperende kampvuren en een winterse decoratie. Daarnaast kunnen jong en oud zich uitleven op 

de sfeervolle schaatspiste en kennismaken met de verschillende ijsprinsessen, Eskimo’s, elfjes, 
rendieren en kerstfeeën. Bezoekers krijgen gedurende de kerstperiode ook de kans om de Kerstman 
op zijn troon te begroeten of hem te bewonderen tijdens de dagelijkse, fonkelende Winter Parade. 

Bovendien trekken Maya de Bij en alle andere kerstfiguren hun winteroutfit aan voor een 
spetterende Winter Show op de Kiosk op het Dorpsplein. 

 
Van 26 december tot en met 30 december vinden opnieuw de Ketnet Kerst winternocturnes plaats, 

waarbij het park tot 19 uur geopend is voor nog méér winterplezier. Tijdens deze dagen staan er niet 
alleen Meet & Greets met de Ghost Rockers en De Regel van 3S gepland, maar ook een swingend 

optreden van De KetnetBand, gevolgd door een magisch vuurwerk. 



 
Op 23, 26, 27, 28, 29 & 30 december en 3 januari gaat traditiegetrouw de Samson & Gert Kerstshow 

door in het Plopsa Theater. Bezoekers van de Kerstshow krijgen ook dit jaar met hun showticket 
gratis toegang tot Plopsaland De Panne. 

 
Plopsaqua De Panne 

Ook Plopsaqua De Panne is volledig klaar voor een schitterende periode. Het waterpark baadt in een 
warme, winterse sfeer door z’n unieke decoratie en besneeuwde landschappen. Daarnaast zorgen de 

adembenemende attracties zoals de wildwaterrivier, het Stormbad en de zes duizelingwekkende 
glijbanen voor een magische beleving voor alle bezoekers. 

Plopsa Indoor Hasselt 

Van 23 december tot en met 7 januari viert Klus samen met alle kinderen Kerst in Plopsa Indoor 
Hasselt. Het indoorpark is niet enkel ondergedompeld in een gezellige kerstsfeer, maar er staat ook 

dagelijks een te gekke Klus Show op het programma. Bovendien dwarrelen er op het Dorpsplein 
sneeuwvlokjes naar beneden voor een nog groter wintergevoel en is het park zelfs op 25 december 

en 1 januari geopend. 
 

Voor meer informatie, het volledige programma en voordelige tickets voor Plopsaland De Panne, 
Plopsaqua De Panne en Plopsa Indoor Hasselt, kijk op www.plopsa.be. 

 
 

 

Noot voor de redactie (niet voor publicatie): 
Beeldmateriaal kan gedownload worden via: http://www.plopsanews.com/nl/studio-
plopsa/plopsa-parken-ondergedompeld-in-betoverende-kerstsfeer 
 
Dit is Winter Plopsaland: https://www.youtube.com/watch?v=tm6Iedoq6kU 
 
 
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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