
 

  

 

Persbericht 

 
Sevenum, 18 januari 2019 

Attractiepark Toverland behaalt bezoekrecord in 2018 
 

Attractiepark Toverland ontving vorig jaar een recordaantal van 812.000 

bezoekers. Dit is een stijging van maar liefst 19% ten opzichte van het 

bezoekaantal van 2017. De forse groei is te danken aan de 

miljoenenuitbreiding die Toverland in 2018 realiseerde. Het attractiepark 

opende in juli het nieuwe entreegebied Port Laguna en het nieuwe 

themagebied Avalon. Hiermee werd Toverland in één klap anderhalf keer zo 

groot.  
 
“Met de realisatie van Port Laguna en Avalon hebben we laten zien tot welke grootse 

prestaties we in staat zijn”, vertelt Caroline Kortooms, Algemeen Directeur. “We zijn 

enorm trots dat onze uitbreiding heeft geresulteerd in een nieuw bezoekrecord. Dit 

hadden we in ons 17-jarig bestaan niet durven dromen.” Het attractiepark verwacht dit 

jaar wederom groei in de bezoekaantallen door het tweedejaarseffect van de uitbreiding 

met Port Laguna en Avalon. 

Magische waarderingen 
In 2018 mocht Toverland bovendien 9 internationale awards ontvangen, waaronder de 

European Star Award voor Beste Attractiepark met minder dan 1 miljoen bezoekers. Ook 

de nieuwe wing coaster Fēnix, een spectaculaire achtbaan die drie keer over de kop 

gaat, viel meermaals in de prijzen. Het meest trots is Caroline op de medewerkers van 

Toverland: “We worden door onze gasten gewaardeerd met een 9, een prachtig cijfer.” 

Toekomst vol magie 
De ambitie van Toverland is om in de komende jaren de magische grens van 1 miljoen 

bezoekers te doorbreken. Het attractiepark wil hiervoor de verblijfsduur verlengen door 

nieuwe uitbreidingen en het openen van een vier-sterren-hotelresort. De toekomst is er 

één vol magie. 

* Einde persbericht * 

Noot voor de redactie 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tessa Maessen, Attractiepark 

Toverland, telefoon: 088-3248717 of e-mail: t.maessen@toverland.nl 

Beeldmateriaal is te vinden op: toverland.com/pers 

 

Attractiepark Toverland 
Attractiepark Toverland heeft 35 attracties in maar liefst zes themagebieden, 

waaronder Troy: de snelste, langste en hoogste houten achtbaan van de Benelux. 

Toverland is gelegen in het Noord-Limburgse Sevenum, op 20 minuten rijden van 

Eindhoven. Jaarlijks genieten ruim 800.000 bezoekers van een onbezorgd dagje uit in 

het door Zoover bekroonde familiebedrijf. In de zomer van 2018 opende Toverland het 

nieuwe entreegebied Port Laguna en het nieuwe themagebied Avalon. Hierdoor werd 

het park anderhalf keer zo groot. Meer info via toverland.com. 
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