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LAGO Pelt Dommelslag 
opent nieuwe glijbaan Red Vortex  
Het subtropisch zwemparadijs LAGO Pelt Dommelslag breidt uit met de spectaculaire 
glijbaan ‘Red Vortex’. Voormalig Miss België Cynthia Reekmans mocht als eerste de nieuwe 
sensatie meemaken. Met deze uitbreiding is het recreatief zwembad in combinatie met de 
wellnessfaciliteiten de ultieme bestemming voor een dagje vakantieplezier voor alle 
leeftijden. 

Glijbaanplezier voor iedereen  

‘Green Drift’ is sinds 2012 de favoriete attractie in LAGO Pelt Dommelslag. Vanaf 6 jaar maak 
je een leuke tocht door deze familieglijbaan met banden. Een leuke ervaring met het hele 
gezin. Om ook tegemoet te komen aan de verwachtingen van sensatiejagers werd er 
afgelopen jaar beslist om het recreatief gedeelte aan te vullen met een adembenemende 
glijbaan. LAGO maakte hiervoor een investeringsbudget van €460.000 vrij.  

Red Vortex 

De nieuwste sensatie van LAGO Pelt Dommelslag wordt deze zomer de trekpleister voor alle 
glijbaanfanaten. Een snelle rit door de 100 m lange tunnel is uniek en onvergetelijk dankzij de 
bloedstollende infinity jump, de illusionaire fake out en de flitsende ledeffecten. De tropical 
rain shower maakt de avontuurlijke reis compleet.  
 
De officiële opening was gepland op 31 mei maar werd uitgesteld omwille van een technisch 
euvel. Om het geduld van de glijbaanfanaten te belonen werd er per dag dat de glijbaan op 
zich liet wachten een gezinsticket voor 5 personen uitgereikt via de social mediakanalen. 
Dankzij deze wedstrijd kunnen 30 gezinnen de glijbaan gratis komen ontdekken tijdens de 
openingsweek van 1 juli tot en met 7 juli. 
 
Cynthia Reekmans, voormalig Miss België, roetsjte vandaag in primeur door de nieuwe 
aanwinst van het subtropisch zwemparadijs. Dit onder het toeziend oog van Vinnie, de vrolijke 
mascotte van het subtropisch zwembad en zijn jonge fans die zich ook al waagden aan een 
eerste slide door de ‘Red Vortex’. Dit is het startschot van een spetterende zomer.  
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Eindeloze waterpret 

Naast een spectaculaire rit door de nieuwe glijbaan ‘Red Vortex’ staan er verrassende 
zomeractiviteiten en wedstrijden op het programma van LAGO Pelt Dommelslag. Het 
buitenbad is geopend voor een heerlijke plons onder de stralende zon. Op de ligweide zal de 
nieuwe dubbele spectaculaire buikschuifglijbaan van 24,5 m lang en 6 m hoog de show 
stelen. Plezier gegarandeerd! 
 
Meer info over het volledige zomerprogramma: www.lago.be  
 

    
 
Noot voor de redactie: 

 
Enkele leuke weetjes: 

- Het investeringsbedrag van de nieuwe glijbaan bedraagt € 460.000 en wordt volledig 
gedragen door privépartner LAGO. 

- 295 m glijbaanplezier: 
o Wildwaterbaan 
o Familiale bandenglijbaan ‘Green Drift” 

▪ Opening: 2012 
▪ Afstand: 97 m 
▪ Hoogteverschil: 10 meter 
▪ Aantal banden: tussen 20 en 30 

o Spectaculaire glijbaan ‘Red Vortex” 
▪ Opening: 2019 
▪ Afstand: 100 m 
▪ Hoogteverschil: 10 meter 
▪ Met infinity jump, fake out, flitsende ledeffecten en tropical rain shower 

- Ligweide met 60 zonnebedden 
- 2.500 m² waterpret 
- 250.000 bezoekers per jaar 
- Het zwemparadijs is 7/7 open. 

Wens je meer high res-beelden? Wil je graag het nieuwe aanbod komen uittesten? 
Wend je tot onderstaande contactpersonen en wij zorgen er graag voor! 
 

• Melissa Van Dessel, Communication Manager LAGO 

+32 475 80 57 18,  melissa.vandessel@lago.be 

• Bert Thijs, Centrummanager LAGO Pelt Dommelslag 

+32 476 36 02 40,  bert.thijs@lago.be 
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