
 
  

 

Persbericht 
 
Sevenum, 29 juni 2022 

Attractiepark Toverland pakt groots uit met nieuw winterconcept 

  
De zomer is nog maar net begonnen, maar Attractiepark Toverland is al druk met de 
voorbereidingen voor het aanstaande winterseizoen. Voor het eerst zullen ook in de winter alle 
zes de themagebieden in het attractiepark hun poorten openen. Het nieuwe winterconcept zal 
Winter Feelings gaan heten, waar bezoekers kunnen gaan genieten van allerlei extra attracties 
en entertainment. De winter voelde nog nooit zo warm! 
  
“Winter Feelings is dé manier om Toverland ook in het najaar te presenteren als een magisch dagje 
uit voor de hele familie. De winterse gezelligheid zal de boventoon voeren”, vertelt Manager 
Entertainment Luke Verhoeven. Entreegebied Port Laguna wordt het hart van de viering. Dit normaal 
zonovergoten havenstadje komt deze winter ook helemaal tot leven en zal veranderen in een zee van 
licht tijdens de verbluffende slotshow, waarin veel bekende Toverland-gezichten hun opwachting 
maken. 
  
Overdag, terwijl kerstliedjes in een warm jasje live gespeeld worden, genieten gasten van 
verschillende extra attracties in het gebied. Zo verschijnen er curlingbanen, een tubingbaan en een 
schaatsbaan van 400 m2. Centraal op deze schaatsbaan staat een kerstboom van maar liefst 10 
meter hoog. Even uitrusten kan in de almhut, waar hapjes en drankjes geserveerd worden die passen 
in de winterse omgeving.  
  
Nieuwe fonteinenshow 
Ook buiten Port Laguna is er van alles te zien en te beleven. De Magische Vallei brengt kleur in de 
donkere tijden door het vieren van de Polynesische winter. Katara – Fountain of Magic wordt speciaal 
voor Winter Feelings vernieuwd met een compleet nieuwe show. In Avalon wordt het Keltische 
Midwinterfeest gevierd, waar tovenaar Merlijn gasten uitnodigt om hun wensen voor het komende 
jaar uit te spreken in een magisch ritueel. 
  
Themagebied Ithaka is dé plek voor stoere familiemomenten. Houten achtbaan Troy wordt weer 
volledig voorzien van lampjes dus in het gebied hangt de perfecte sfeer voor het roosteren van 
marshmallows. In het sfeervolle Wunderwald verschijnt Maximus Müller, die de legende van Zork 
vanuit zijn perspectief zal vertellen. Ook het Land van Toos wordt versierd en Toverland-bewoners 
Toos en Morrel zullen hier in hun show Winterpret weer een hoop beleven. 
  
Praktische informatie 
Winter Feelings start in het weekend van 26 en 27 november. Het seizoen loopt elk weekend t/m 
zondag 15 januari. Ook tijdens de kerstvakantie (24 december t/m 8 januari) kunnen gasten van het 
extra aanbod genieten. Tickets zullen op een later moment in de verkoop komen. Bezoekers die t/m 
15 juli een bezoek aan Toverland brengen, ontvangen gratis of met korting een ticket voor een 
tweede bezoek tijdens Winter Feelings. Een overzicht van het seizoen is te vinden op 
www.toverland.com/winterfeelings. 
 

///// EINDE PERSBERICHT ///// 
Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Henk Janssen, 
Attractiepark Toverland, telefoon: 088-3248747 of e-mail: h.janssen@toverland.nl  
Beeldmateriaal is te vinden op: www.toverland.com/pers 
 
Attractiepark Toverland  

http://link.mediaoutreach.meltwater.com/ls/click?upn=DyJKyjNi5ja2tISyX5KiXe5I027odGvfATFFDxWVvinRbsn-2BkZ0iHs-2FeI3-2F3GfGGaRfo9hAyGSvqIwdMJ2crzA-3D-3Dz5O2_L1Ns99IPi-2FERfPRUrN8ORLOnodMvBeA4YKxQQm8c5BgvnYTUni7WU23tmjK-2B-2F2Ej5am1mfT8IbXbLohk9QHfO8QMa1feCGhWip2NBFzugE91kafzRGqisOS4xEVZTKFU-2BbjRRU8LmRxHgNWaSgvB4Ea0kOsi-2F6D3i7zhFf4-2FW-2Flngeuw1ie-2B6CcwrkPeLUmrqDv6IkfkanyrFYysMewy8URKB2eavSJUAi-2Fq5pkxORk99Z2dSuFhEp-2F7LNgb5EqX7D5u3w6AOrIG9Gx26gvB7RRYbjw9HOtzlM6PJmOmCjVQPTWGYI1bpTFlSuEd-2FG1FgBpQ4P1-2FNETjAV0zLYkWlbkulnPruWxRp1yMc9vPtZiYvKBjr34sdkDMOWfqlh3S
mailto:h.janssen@toverland.nl
http://link.mediaoutreach.meltwater.com/ls/click?upn=Wvo-2BRPzH-2F-2BlTqHoBDb0-2BCitZOD5AXtks9LZM5dWPTuZKZQisNnfgDrN47VDqtqWBqxwN_L1Ns99IPi-2FERfPRUrN8ORLOnodMvBeA4YKxQQm8c5BgvnYTUni7WU23tmjK-2B-2F2Ej5am1mfT8IbXbLohk9QHfO8QMa1feCGhWip2NBFzugE91kafzRGqisOS4xEVZTKFU-2BbjRRU8LmRxHgNWaSgvB4Ea0kOsi-2F6D3i7zhFf4-2FW-2Flngeuw1ie-2B6CcwrkPeLUmrqDv6IkfkanyrFYysMewy8XbW9-2F8JFZYkXWX8ANeP7d8jre2kS8GHhYGnuc3jujHTPFi3pOWMeHNV9Gu8JLGb4ME94x-2FLV1OcJ5d7QUHho7G4h9u6Gd9Obm3xB0Uvuz9dbwn7QjgnMg6PJzySNb6faIpHm8BMV3bOoipl0-2BX0xo2zWuJT0Sp-2BaX91NuvYLo-2Fa


Attractiepark Toverland bestaat uit zes themagebieden met maar liefst 35 attracties en shows, 
waaronder Troy: de snelste, langste en hoogste houten achtbaan van de Benelux. Toverland is 
gelegen in het Noord-Limburgse Sevenum, op 25 minuten rijden van Eindhoven. Meer info via 
toverland.com. 
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