
  

   

 

 

   

 

  

 

 

Plailly, 21 maart 2022 

 

PERSBERICHT 

VANAF 9 APRIL TRAKTEREN DE ONVERSAAGDE GALLIËRS 

HUN BEZOEKERS WEER OP HEEL WAT NIEUWS! 

Op 9 april 2022 opent het Parc Astérix weer zijn deuren voor een spetterend jaar! De bezoekers beleven er samen met familie en vrienden 

nieuwe sensationele ervaringen dankzij de 47 attracties en shows. Zo doet de vernieuwde Tonnerre 2 Zeus het vanaf dit voorjaar (datum nog 

te bevestigen) ongetwijfeld weer donderen in het park, terwijl Asterix, Obelix, Cleopatra, Caesar en de dorpelingen alvast staan te popelen 

om kennis te maken met hun gasten tijdens het nieuwe Défilé Gaulois.  

NIEUW IN 2022: TONNERRE 2 ZEUS, HET NIEUWE DÉFILÉ GAULOIS EN TAL VAN ANDERE VERRASSINGEN 

De bezoekers van het Parc Astérix kunnen zich volop uitleven op 41 attracties* (22 gezinsattracties, 6 sensatieattracties en 13 attracties voor 

kleine Galliërs), waaronder de vernieuwde Tonnerre 2 Zeus die dit jaar ongetwijfeld voor gedonder zorgt in het park. De achtbaan trakteert de 

inzittenden op een vrije val van 30 meter, een 90° overhellende heuvel, 2 bochten aan hoge snelheid, 14 momenten van gewichtloosheid, 2 

overhellende bochten en een tunnel met special effects. En dat terwijl de laatste gondel van de nieuwe treinstellen achterwaarts aan 90 km/u 

over de attractie raast! De vernieuwde Tonnere 2 Zeus opent in april (datum nog te bevestigen). 

Een nieuw Défilé Gaulois met 3 praalwagens maakt het bezoek compleet: de indrukwekkende 

praalwagen van Julius Caesar, begeleid door Romeinse soldaten in schildpadformatie, de 

imposante praalwagen van Cleopatra en die van de onversaagde Galliërs. Ook de bezoekers 

kunnen aan dit onvergetelijke avontuur deelnemen en in de huid kruipen van een bewoner van 

het Oude Rome of Egypte. Uiteraard mag ook de grote terugkeer van Main Basse sur la Joconde, 

een spannende show vol stunts, acrobatie en humor, niet op het programma ontbreken. 

*De attractie La Trace du Hourra zal tijdens de paasvakantie uitzonderlijk gesloten zijn. 

 

  



EEN UNIEK VERBLIJF IN DE DRIE HOTELS VAN HET PARK 

Een verblijf in een van de drie hotels van het park dompelt de bezoekers helemaal onder in de wondere wereld van Parc Astérix. Na een dag 
boordevol spanning en sensatie gaat het avontuur verder in de themahotels van het park, goed voor 450 kamers te midden van het natuurgebied 
l’Oise - Pays de France. 

Viersterrenhotel Les Quais de Lutèce telt verschillende gebouwen die zijn opgetrokken in middeleeuwse stijl en een pittoresk uitzicht bieden op 
de Seine. Het werd in 2020 uitgeroepen tot beste themahotel ter wereld en mocht sinds zijn opening al meer dan 100.000 bezoekers 
verwelkomen (Capaciteit: 150 kamers). 

Driesterrenhotel La Cité Suspendue wordt omringd door groen en verwelkomt zijn gasten in een verborgen Keltisch dorp. Deze oase van rust 
bestaat uit drie kleine dorpen: het pottenbakkersdorp, het artiestendorp en het druïdendorp. (Capaciteit: 150 kamers) 

Driesterrenhotel Les Trois Hiboux biedt zijn gasten een authentiek en gezellig verblijf te midden van het woud. Aan de grote centrale haard 
kunnen de bezoekers hun hartje ophalen na een avontuurlijke dag in het park. 

 

OPENINGSUREN EN TARIEVEN:  

• Openingsuren van het park: van 10.00 tot 19.00 uur (raadpleeg de kalender op http://parcasterix.fr) 

• Ticket voor een datum naar keuze: volwassenen (vanaf 12 jaar): € 55 - kinderen van 3 tot 12 jaar: € 47 - zie aanbod op 
http://parcasterix.fr 

• Ticket voor een specifieke datum:  volwassenen (vanaf 12 jaar): € 47 - kinderen van 3 tot 12 jaar: € 45 - zie aanbod op 
http://parcasterix.fr 

• Groepstarieven: € 45 voor 5 tot 9 tickets, en € 43 voor 10 tot 15 tickets 

• Filotomatix-fastpass: bekijk ons hele gamma op http://parcasterix.fr 

• Surf voor meer informatie en reservatie naar http://parcasterix.fr   
 

 

Over Parc Astérix  

Parc Astérix is al 30 jaar een magische plek. 35 km ten noorden van Parijs trakteert het Parc Astérix zijn bezoekers op een bonte mix van 47 attracties en shows in 6 thematische werelden 
(Gallië, het Oude Rome, het Oude Griekenland, de Vikingen, Reis door de Tijd en het Oude Egypte). Parc Astérix staat garant voor duizelingwekkende sensaties aan boord van de hangende 
achtbaan OzIris of de sensationele Goudurix met maar liefst 7 loopings, terwijl de allerkleinste Galliërs onvergetelijke momenten beleven in het Forêt d’Idéfix of samen met het hele gezin 
aan boord van de Pégase Express! Na een dag vol avontuur kunnen de bezoekers hun onvergetelijke reis verderzetten in de drie unieke themahotels van het park omringd door groen.  
Surf voor meer nieuws en de mediatheek van het park naarhttps://newsroom.parcasterix.fr/accueil/  
 
Parc Astérix, een bestemming van La Compagnie des Alpes  
La Compagnie des Alpes werd opgericht in 1989 en is inmiddels uitgegroeid tot de onbetwiste marktleider in de vrijetijdssector. Het bedrijf beheert 11 van de populairste skigebieden 
(waaronder Tignes, Val d’Isère, Les Arcs, La Plagne, Le Menuires, Méribel en Serre-Chevalier) en 13 prestigieuze vrijetijdsbestemmingen (zoals Parc Astérix, Grévin, Walibi en Futuroscope). 
La Compagnie des Alpes blijft continu verder uitbreiden in Europa (Frankrijk, Nederland, België, Duitsland enz.) en verovert sinds kort ook de wereld (denk maar aan de opening van 
Chaplin’s World by Grévin in april 2016 en de onderhouds- en beheercontracten in Rusland, Marokko en Japan). 

 

Contact 

PARC ASTÉRIX  
Marion LARDIC: +33 (0)6 76 85 33 46 – marion.lardic@parcasterix.com  
 
CO-MEDIA 
Ingrid Wauthy: +32 (0)495 25 17 17 – ingrid@co-media.be  
Laure Simon: +32 (0)496 21 55 50 – laure@co-media.be  
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