
 

 

 

Betreed een betoverend winteruniversum omgeven door miljoenen lichtjes, fantastische 

attracties, zelfs tot -10 ° C.  Beleef plezierige en integere momenten tijdens de prachtige 

shows en geniet van een wereld van culinaire hoogstandjes en winterse lekkernijen.  Laat je 

betoveren door al dat moois en geniet van het kerstmarktgevoel in stijl in een betoverende 

winterwereld vol phantasie met elke dag een groots vuurwerk als finale! 

Een schitterende afsluiter voor een perfecte winterdag! 

Phantasialand Wintertraum van 22 november 2019 t/m 19 januari 2020! 

PHANTASIALAND WINTERTRAUM 2019-2020 
Een plek waar je eigen winterse dromenwerkelijkheid worden.  

Een plek waar je met de hele familie van de ene verbazing in de andere valt en daarbij samen 

de meest onvergetelijke momenten beleeft.  

Een plek vol attractiepret, showspektakel en een zee van licht. 

Dat is Phantasialand Wintertraum 

 

Voor de 18e keer organiseert het Duitse pretpark in Brühl, nabij Keulen, zijn populaire winterseizoen. 

Vanwege de grote vraag is het seizoen 2019-2020 aanzienlijk verlengd. Deze editie van Wintertraum 

duurt 53 dagen, langer dan enig ander winterevenement in Duitsland. En ook dit jaar is het 

entertainmentaanbod enorm: winterlandschappen versierd met miljoenen fonkelende lichtjes  

zover het oog reikt, topattracties voor alle leeftijden, winterse lekkernijen zoals op een typische 

Duitse kerstmarkt, prachtige shows, winterbrunches voor het hele gezin en de kers op de taart op 

het einde van de dag, een magisch wintershow "The Magic Rose - Spirit of Light" elke dag bekroond 

met een weelderig vuurwerk. 



 

 

Geniet samen van de levendige atmosfeer van een typische Duitse kerstmarkt en laat je verleiden door 

de heerlijke geuren van ontelbare winterse specialiteiten. Maark rondjes op de schaatsbaan en geniet 

daarna gezellig van een heerlijke glühwein bij de warmte van een knisperende vuurkolf. 

De allerkleinsten kunnen zich uitleven in de verschillende kinderattracties en kunnen gratis geschminkt 

worden. Mama en papa kunnen samen met hun bengels de vele familieattracties trotseren en de echte 

waaghalzen kunnen hun adrenalineniveau naar ongekende hoogtes brengen. 

Op drie na zijn alle attracties geopend, zelfs tot -10° C. 

Algemene info 

Een magische winterwereld, topattracties, spectaculaire shows, winterse lekkernijen en elke dag 

vuurwerk, dat is Phantasialand Wintertraum 

Alleen in Phantasialand beleef je achtbaanplezier zelfs als de temperatuur onder de 0°C uitkomt en 

stap je gewoon in een winterse wildwaterbaan. Geniet van het kerstmarktgevoel in stijl, in een 

betoverende wereld vol licht en phantasie! En elke avond beleef je de prachtig show, ´The Magic 

Rose – Spirit of Light´ op de Kaiserplatz, met elke dag een groots vuurwerk als finale! 

Schitterende winterwerelden en de flair van een kerstmarkt. 

De unieke winterambiance in het gehele park maakt Wintertraum tot een ongeëvenaard winter-event. 

Elk van de zes themagebieden wordt veranderd in een fantastisch winterlandschap met een heel eigen 

karakter dat steeds weer betovert met nieuwe decoraties, lichteffecten, sfeervolle muziek, 

verleidelijke culinaire specialiteiten en winterse magie. 

Het hele park is prachtig gedecoreerd en de duizenden lichtjes maken de winterdroom voor de hele 

familie compleet. Ervaar de grote schaatsbaan, de winterse lekkernijen, de gezellige vuurhaarden en 

natuurlijk de spannende attracties en de spectaculaire shows! Op enkele wateratttracties is het hele 

park met al zijn attracties gewoon geopend!  

Voor de allerkleinsten zijn er heel wat kinderattracties en voor het hele gezin valt er heel wat te 

beleven, van family rides tot sensationele achtbanen, voor ieder wat wils.  

ATTRACTIES 

In de zes themawerelden Fantasy, Berlin, Deep in Africa, China Town, Mexico en Mystery geniet je van 

meer dan 40 spectaculaire attracties en wervelende shows. Van loopings en 60 meter hoge vrije vallen 

voor de moedigsten, tot grappige ballonartiesten en (gratis!) schminken voor de allerkleinsten. 

In de themawereld Klugheim, tussen de vulkanische rotsen, is het alsfof je terug in de Middeleeuwen 

bent beland. Hier beleef je niet alleen TARON, de snelste en langste multi-lanceer-achtbaan ter 

wereld, maar vind je ook ´s werelds allersnelste familie-boomerang-achtbaan RAIK. Ook in de winter 

ervaar je deze spectaculaire achtbanen, want zij blijven zelfs geopend bij temperaturen tot -10°C! Stap 

in  Chiapas, de steilste wildwaterbaan ter wereld. Beleef pure adrenaline in de spectaculaire 

hangende achtbaan Black Mamba of ga de strijd aan met het mysterieuze rijk van  Talocan,  Europa’s 

unieke Suspended Topspin; allemaal toppers van formaat. Liever gezellig met de hele familie op 

muizenjacht, dan is  Maus au Chocolat de perfecte interactieve 3D funride. Bepaal zelf wie de beste 

muizenjager is en schiet er op los met slagroom! 

 

 

 



 

Mythische werelden gemaakt van licht en verbeelding in China Town 

Een indrukwekkende weergave van licht en verbeelding in het themagebied van China Town. 

Majestueus domineert een gigantische feniks van 9 bij 9 meter de daken van de sprankelende pagoden 

en verwelkomt bezoekers met zijn bonte kleuren. Aan zijn zijde bewaken twee indrukwekkende draken 

het droompaleis, een fascinerend kunstwerk van 8 bij 15 m. Deze enorme sculpturen springen over 

dag al in het oog, maar worden ‘s avonds omgetoverd tot kleurrijke mytische wezens. 

Verlichtte dieren brengen de Afrikaanse jungle tot leven 

In het themagebied Deep in Africa brengen nieuwe "inwoners" de Afrikaanse jungle tot leven. Tussen 

de groenblijvende bomen bewaakt een giraf de kloven, apen slingeren door de takken, zebra's grazen 

op de bevroren Afrikaanse weiden en soms is een familie van olifanten te zien in de dichte bossen. 

Prachtige levensgrote sculpturen van dieren nodigen u uit voor een wintersafari. Een spektakel dat 

prachtig is om naar te kijken, of je nu van verre door het Afrikaanse winterdorp slentert of van dichtbij 

door de jungle razendsnel ronddraait in de achtbaan Black Mamba. 'S Avonds schitteren deze 

sculpturen en vullen de Afrikaanse woestijn met exotische magie 

Gastronomie tijdens Wintertraum 

Dit prachtige kerstgevoel wordt vooral onderstreept door het veelzijdige culinaire aanbod. Overal in 

het park bieden vele culinaire kraampjes geliefde winterse lekkernijen in varianten die speciaal zijn 

ontwikkeld voor Phantasialand. De verleidingen van de kerstmarkt op de zeer feestelijke Kaiserplatz 

transformeren Wintertraum in een luxe kerstmarkt. Geen ander winterevenement combineert het 

leuke en aangename gevoel van een kerstmarkt dat zo sfeervol en uitgebreid is als de 

belevingswerelden van een pretpark als Phantasialand Wintertraum. 

NIEUW 

Crazy Bats – De Beste VR-achtbaan ter wereld 

Hier worden animatiefilm en achtbaan één: een wereldwijd unieke Virtual Reality-belevenis in de 

beste bioscoopkwaliteit en met de nieuwste generatie VR-techniek 

Bril op en stort je in het avontuur. Beleef een groot spektakel voor de hele familie met Crazy Bats, de 

knotsgekke VR-achtbaan! 

Ga op een coole missie met drie maffe vleermuizen en beleef een turbulent avontuur in de langste 

VR-achtbaan ter wereld.  

 

PHANTASTISCHE SHOWS 

De fascinerende wintershows vol zang, emotie en acrobatiek zullen jong en oud versteld doen staan ! 

Laat je bij valavond verrassen door Tiempo de Fuego, een bijzonder samenspel van lichtprojectie, 

vuureffecten en videomapping dat zich op de rotsflanken van het themagebied Mexico afspeelt. Aan 

het eind van elke dag neemt de slotshow The Magic Rose – Spirit of Light, iedereen nog een laatste 

keer  mee in een schitterend wintersprookje dat niemand snel zal vergeten. 

ALLE DAGEN EEN GROOTS VUURWERK 

Als afsluiter van een perfecte winterdag beleef je nog éénmaal de magie:  een groots 

vuurwerkspektakel zoals nooit tevoren gezien,  kleurt de hemel vol fonkelende sterren boven het 

winterse decor van het nostalgische 19e eeuwse Berlin. 

KORTE VAKANTIE  in betoverende winterwerelden – Ontdek onze Themahotels  

In onze feestelijk aangeklede belevenishotels gaat Wintertraum gewoon verder. Ontspan als een 

echte boeddha in het glansrijke Azië of ontdek de bontgekleurde levensvreugde van Afrika. 

De twee themahotels in Phantasialand bieden een fantastische omgeving voor een weekendje 

winterplezier en avontuur. Onze themahotels zijn vlak aan het park gelegen en dus ideaal als 

accomodatie. Niet enkel voor genodigden van kerstfeestjes, maar ook voor diegenen die een korte  



 

 

vakantie willen doorbrengen. Vier oudejaarsavond met familie of vrienden of als business event. 

Succes verzekerd. Het  Afrikaanse themahotel Matamba en het Aziatische hotel  Ling Bao zien er 

feestelijk uit tijdens de Kerstperiode. De thematische decoraties en hun sierlijke lichteffecten nodigen 

u uit voor een heel speciaal winteravontuur met veel flair en ontspanning. 

 

Afrikaans hotel Matamba *** 

Reis naar het hart van Afrika in het themahotel MATAMBA. Een jungle vol tropische planten, bonte kleuren 

en authentiek ambachtswerk nemen je mee naar dit fascinerend continent waar onvergetelijke avonturen 

op je wachten. Perfect voor familie met kinderen 

  

https://www.phantasialand.de/nl/hotels/hotel-matamba/ 

 

Aziatisch hotel Ling Bao **** 

Het 4-sterrenhotel Ling Bao-thema is volledig ingericht volgens de concepten en regels van Feng Shui 

en daarom de ideale plek om uit te rusten en nieuwe energie op te doen. 

In hotel Ling Bao beleef je de magie van het Verre Oosten! Ontspan als een echte boeddha in het 

glansrijke Azië en geniet in de prachtige hoteltuin van brandende fakkels en sfeervolle muziek. 

MANDALA SPA 

Geniet van een ontspannen break in het wellnesscentrum van het hotel en breng lichaam en geest 

weer in balans.Chinese, Thaise of Balinese behandelingen, na meer dan 2500 jaar oude traditie. 

  

https://www.phantasialand.de/fr/hotels/hotel-ling-bao/ 

https://player.vimeo.com/external/365042974.hd.mp4?s=2ae40cc7af4740451d93b881c74a4fd87eff

0d5f&profile_id=175&oauth2_token_id=1254483350 

https://www.phantasialand.de/nl/hotels/hotel-matamba/
https://www.phantasialand.de/fr/hotels/hotel-ling-bao/
https://player.vimeo.com/external/365042974.hd.mp4?s=2ae40cc7af4740451d93b881c74a4fd87eff0d5f&profile_id=175&oauth2_token_id=1254483350
https://player.vimeo.com/external/365042974.hd.mp4?s=2ae40cc7af4740451d93b881c74a4fd87eff0d5f&profile_id=175&oauth2_token_id=1254483350


 

 

EXTRA INFORMATIE  over Phantasialand Resort 

Onze gasten kunnen zich verheugen op veel meer dan alleen wereldwijd unieke attracties en shows. 

In Phantasialand wordt je echt ondergedompeld in fascinerende werelden die met veel liefde voor 

detail gethematiseerd zijn. Daarbij werden kosten noch moeite gespaard. Dankzij onze twee 

themahotels Ling Bao en Matamba is Phantasialand bovendien geëvolueerd tot een meerdaagse 

bestemming. Met vrienden en familie kun je heerlijk tot rust komen in de exotische sferen van Azië 

of Afrika en in alle luxe een onvergetelijke korte vakantie beleven. Liefhebbers van lekker eten 

kunnen terecht in de talrijke restaurants van het park en van de hotels. We willen onze gasten een 

uitgebreide waaier aan overheerlijke menu’s aanbieden  waarbij kwaliteit het wow-effect centraal 

staan. Afrikaanse grillspecialiteiten, Spaanse tapas, specialiteiten uit grootmoeders keuken of het 

beste van vier Aziatische, nationale keukens, je vind het allemaal in Phantasialand. Dan is er ook nog 

Fantissima, de succesvolste dinnershow van Duitsland, waarbij je kunt genieten van een 

overweldigende variété-show en een verfijnd viergangenmenu. 

 

OPENINGSDATA EN -UREN 

Phantasialand Wintertraum is alle dagen geopend, van 

22 november 2019 t/m 19 januari 2020 van 11u00 tot 

20u00 

Gesloten op  24 dec. 2019 en  op 01.01, 07.01, 08.01, 

13.01. & 14.01.2020)  

Op 31 dec 2019, is het park open van 11u00 tot 18u00 

Tickets en info : www.phantasialand.be/wintertraum  

 
Reistijd :  Op 2u van Brussel en Antwerpen 

     Op 1u van Luik en 40min van de grens 

 

 

Beeldmateriaal kan gedownload worden via onderstaande link, of kan steeds worden aangevraagd. 

https://www.phantasialand.de/de/park/presse/bilder-und-logos/ 

 

Contact 

Phantasialand Schmidt-Löffelhardt GmbH & Co. KG 

Marketing/Communicatie Belux 

 

Glenda Ballieul 

Country Manager Belux-France 

Berggeiststr. 31 - 41 

50321 Brühl 

tel +32 478 39 89 29 (Belgie) 

Mail :  glenda.ballieul@phantasialand.de                         www.phantasialand.de/de/park/presse/  

 

http://www.phantasialand.be/wintertraum
https://www.phantasialand.de/de/park/presse/bilder-und-logos/
http://www.phantasialand.de/de/park/presse/


 


