
 

  

 

Persbericht                                       

Sevenum, 9 december 2019 

Toverland geeft voorproefje op 2020: extra lang geopend en meer 
evenementen 
  
De openingstijden van Attractiepark Toverland worden in 2020 verlengd. Het attractiepark is 
dan minimaal geopend tot 18.00 uur en in de zomervakantie zal Toverland zelfs tot 20.00 uur 
open blijven. Ook vinden er volgend jaar meer evenementen plaats dan ooit. Bezoekers 
kunnen genieten van maar liefst 12 Midzomeravonden en 14 Halloween Nights. Dit zijn 8 
avonden meer dan in 2019. Tijdens deze evenementen is het attractiepark geopend tot 23.00 
uur. Het zomerseizoen begint bovendien extra vroeg. In de carnavalsvakantie en de 
daaropvolgende weekenden zal het volledige attractiepark al geopend zijn. In de maanden 
november en december is Toverland geopend in de weekenden en tijdens de kerstvakantie. 
  
Jean Gelissen jr., Algemeen Directeur, geeft aan dat de verlengde openingstijden perfect passen bij 
de visie van Toverland. “Door onze gasten langer de tijd te geven om Toverland te bezoeken, kunnen 
wij nog meer magische geluksmomenten creëren.” Ook vinden de evenementen volgend jaar vaker 
plaats. “De evenementen geven een extra dimensie aan de totaalbeleving van onze gasten. Wij 
willen nóg meer gasten de gelegenheid bieden om dit zelf te komen ervaren”, aldus Jean.  
  
Openingstijden 2020 
In winterseizoen 2019-2020 biedt Toverland de twee overdekte themagebieden Land van Toos en 
Wunderwald aan. Het park is dan geopend van 11.00 tot 18.00 uur. In de voorjaarsvakantie én de 
weekenden tot de officiële start van het zomerseizoen op 28 maart is al het volledige park inclusief de 
vier buitengebieden geopend. Het park opent dan een uur eerder, om 10.00 uur. Toverland is in het 
zomerseizoen standaard geopend van 10.00 – 18.00 uur. In de zomervakantie, van zaterdag 11 juli 
t/m zondag 30 augustus, worden de openingstijden verlengd tot 20.00 uur. Tijdens de 
Midzomeravonden en Halloween Nights is Toverland zelfs geopend tot 23.00 uur. In het 
daaropvolgende winterseizoen, van maandag 9 november t/m vrijdag 18 december, zijn de twee 
overdekte themagebieden uitsluitend in de weekenden geopend van 11.00 – 18.00 uur. In de 
kerstvakantie wordt daar het themagebied Ithaka, met onder andere houten achtbaan Troy, aan 
toegevoegd en is Toverland het merendeel van de dagen geopend tot 19.00 uur.  
  
Evenementen 2020 
Op zondag 17 mei vindt de tweede editie van het evenement YOUTUBERSxTOVERLAND plaats, 
waarbij bezoekers hun favoriete YouTubers in Toverland kunnen ontmoeten. In de zomervakantie 
vinden van 15 juli t/m 22 augustus elke woensdag en zaterdag de Midzomeravonden plaats, met 
extra zomerentertainment in de zes themagebieden. De maanden oktober en november staan in het 
teken van Halloween, met 19 Halloween Days en 14 Halloween Nights in de periode van 9 oktober 
t/m 8 november. In de kerstvakantie, van 19 december t/m 3 januari, vinden de Magische 
Winterweken plaats. 
  
Alle openingstijden en de exacte data van de evenementen zijn te vinden in de 
openingstijdenkalender op de website van Toverland. De entreeprijzen voor 2020 worden op een 
later moment bekendgemaakt. 
  
 

///// EINDE PERSBERICHT ///// 

http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=5eXH0qSKdBRphS6WO4YlQwwSTi8wtQOqejFjZKiddbCzZ5Bbl4XDYf9%2BHyxRR8isF%2F21pC4NSHNs9J1Oq6wsgOZbQUruG7GQ3i8%2FCAQdJgEuekhx8e29RA%3D%3D&G=0&R=https%3A%2F%2Fwww.toverland.com%2Fattractiepark%2Fopeningstijden%2F&I=20191209074806.000001d9470d%40mail6-43-usnbn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjVkZTkxYmViN2I5OWRiMzIxNTg0ODFjNzs%3D&S=Uny0kU1f3u8tm7DICP3_YUBWmwC3XJwpkiNO6ALTVNU


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: www.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 magische 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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