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Maak van 22 oktober t.e.m. 6 november kennis met 
pure, rauwe, heerlijk gruwelijke angst tijdens het grootste 
halloweenevenement van België! Al meer dan 20 jaar lang 
verzorgt Walibi Belgium iedere herfst een indrukwekkend 

horrorspektakel met gethematiseerde scare zones, 
huiveringwekkende spookhuizen en betoverende shows. Voor het 
eerst spreidt het evenement zich uit over twee volledige weken, 

ofwel 16 openingsdagen waar je zenuwen zwaar op de proef 
worden gesteld. Naast een bloedstollend aanbod voor grote 

angstliefhebbers - dat een climax kent tijdens de  
7 avondopeningen tot 22u - genieten ook gezinnen met 

kinderen overdag van bangelijk veel griezelpret.  
Ontdek snel het volledige halloweenaanbod!

ENKELE FEITJES OVER  
HALLOWEEN IN WALIBI:

 Halloween in Walibi bestaat al meer 
dan 20 jaar! De eerste editie van het 
griezelevenement vond plaats in 2000.

 Om de halloweensfeer op te wekken, 
verspreidt het park maar liefst 8 ton 
pompoenen, 2.500 hooibalen en 3.000 
maïsstengels over de verschillende 
wandelpaden.

 Het halloweenteam bestaat uit 400 
enthousiaste teamleden: 350 figuranten,  
45 make-upartiesten, 8 kostuumontwerpers  
en een tiental scare trainers (regisseurs). 

HALLOWEEN 2022



K     Magic Show  

L     The Freaks   

A     Bar'hell   

M     Freaky Pizza 
Buffet   
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B  Dracula 4D
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SPOOKHUIS

Denk even terug aan de diepe, donkere 
bossen waarin je verdwaalt in nachtmerries 
waar je midden in de nacht schreeuwend 
van wakker wordt. Helaas, deze keer is 
het geen nare droom... Jouw grenzeloze 
nieuwsgierigheid leidde je te ver; tot in de 
duisterste krochten van de aarde bij de 
oorsprong van het kwaad! Hulpeloos verloren 
en knettergek van angst dwaal je rond op 
zoek naar een bevrijdende uitweg. Kan jij nog 
op het nippertje ontsnappen of behoor je 
voor altijd tot «de Vergetenen»?

NIEUW



THE FREAKS
Kom dat zien, kom dat zien! Laat je 
helemaal begeesteren door dit betoverend 
spektakel met een heus rock-‘n-rollgehalte! 
De onmogelijke stunts van onze onstuimige 
circusartiesten zullen iedereen in het publiek 
aan hun verstand doen twijfelen. Je zal je 
adem inhouden, naar lucht happen, zelfs 
luidop schreeuwen wanneer ze alle logica 
tarten vlak voor je eigen ogen. Geloof je 
ons niet? Kom dan zelf kijken naar deze 
opzwepende halloweenshow in het  
Tiki-Theater!

HALLOWEENSHOW
NIEUWE
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LAST SHELTER
SOS, SOS! De militaire basis 
werd aangevallen… door een 
horde zombies! De rottende, 
stinkende indringers worden 
niet misleid door camouflage 
of afgeschrikt door helmen. 
Het enige wat ze willen, 
zijn kraakverse hersenen 
geserveerd in de schedel van 
iemand die nog leeft. Onze 
aanbeveling: als je hier niet 
hoeft te zijn, BLIJF BUITEN!

PSYCHO CIRCUS
Clowns werden niet gevaarlijk door 
Halloween – ze zijn nooit onschuldig 
geweest. Ze willen je niet laten lachen, ze 
willen je bloed doen stollen en je verlammen 
van de angst. Dus wanneer je de schrille 
‘honk honk’ hoort van hun schattige kleine 
trompetjes? Dan laat je best alles vallen, 
keer je je om en ren je voor je leven!

REBELLION 
LAND
Deze afschrikwekkende, 
smerige schroothoop 
betreed je op eigen risico! 
Het is het territorium van 
een meedogenloze bende, 
die bereid is het met alle 
mogelijke middelen te 
verdedigen. Vuur, verschrikking 
en brutale marteling wachten 
op je als je hun terrein durft 
binnendringen. We hebben je 
gewaarschuwd...  

SCARE ZONES



NAGULAI
Geen exorcisme is sterk genoeg 
om Nagulai te stoppen! Haar 
geest zwerft rond in het park 
in een bloedrode sluier, met 
slechts één vreselijke drijfveer: 
wraak. Nagulai gelooft dat 
menselijke organen eten haar 
de kracht zal geven haar 
geliefde weer tot leven te 
wekken. Samen zullen ze op 
de ziel jagen van de Sultan 
die hen tot een trage, pijnlijke 
dood veroordeelde. Wat je ook 
doet, sta haar niet in de weg!

MINE
BLAST
Heb jij altijd al eens een verlaten 
mijnschacht willen verkennen? Wel, 
in Mine Blast zal je geen schatten 
vinden. Behalve rottende ondoden 
is het enige wat je daar kunt 
opgraven je diepste, donkerste 
angst. Tenzij je op tijd aan de 
uitgang geraakt…

THE CURSE 
OF AMUN
Vind je geschiedenis saai? 
We wilden je graag van 
gedacht doen veranderen 
met de prachtig bewaarde 
mummie van Semerkhet, 
maar iemand stal de gouden 
amulet uit de sarcofaag 
en activeerde de vloek 
van Amun! Nu zijn onze 
curatoren hun verstand kwijt, 
horen ze stemmen en vrezen 
ze ronddwalende mummies. 
Blijf uit het warenhuis, of de 
vloek van Amun zal ook op 
je neerkomen!

IJZINGWEKKENDE 
SPOOKHUIZEN



BANGELIJKE 
PRET VOOR 
GEZINNEN

HAPPY
HALLOWEEN
Ben jij dapper en moedig? Vier 
de beste Halloween van je leven, 
samen met de Rebbiez! Ze halen 
grappen uit met volwassenen 
en laten je hun geheime trick-
or-treat technieken zien. Hun 
uitdagingen zijn écht de coolste 
ooit! En het allertofste aan die 
challenges? Als je ze allemaal 
voltooit, behoor je ook tot 
hun groepje van superstoere 
kinderen!

MAGIC
SHOW
Kom kijken naar de gekste 
abracadabra van het land! Onze 
goochelaar toont zich van zijn 
stoutste kant voor Halloween: hij 
speelt met vuur en plaagt zijn 
assistent vreselijk! Houd je ogen 
altijd wijd open… want hij zal 
proberen zelfs de slimste onder 
jullie voor de gek te houden!

DRACULA 
4D CINEMA
Heb je je ondeugendste 
halloweentruuks 
uitgehaald? Dan verdien 
jij zeker een momentje 
griezelplezier in onze 
4D-cinema. De special 
van deze week? Dracula! 
Maar pas op: het is niet 
omdat je gezellig in een 
zetel in een theaterzaal 
zit, dat je ook veilig 
bent… Alleen voor écht 
dappere kids!

<12 
ONLY

Voor de jongste durfalletjes 
(-12 jaar) die de vreselijke 
monsters liever op een 
veilige afstand houden, 
heeft Walibi de slimme 
antimonsterbadge. Zijn 
bovennatuurlijke kracht schrikt 
zelfs de meest gruwelijke 
monsters af. Beschikbaar bij 
het informatiebureau, aan de 
inkom van het park.

KIDS  
FRIENDLY



TARIEVEN  

KALENDER 

31/10 & 01/11
DAGEN MET EEN 
AVONDOPENING 

TOT 22U

DAGEN ZONDER 
AVONDOPENING

VOLWASSENEN €50 €48 €45

KINDEREN €45 €43 €40

AFTER 5PM €41 €39 -

10:00 - 18:00

10:00 - 22:00

OKTOBER

Ma Di Wo Do Vr Za Zo

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

NOVEMBER

Ma Di Wo Do Vr Za Zo

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

SPEEDY-AANBOD 
EEN NIEUW AANBOD MET 5 VERSCHILLENDE FORMULES

SPEEDY  
ACCESS

16  
1 1X  - 1X  

KONDAA 1X 1X - 1X 1X

5  
2

- - 1X 1X 1X

BAR’HELL - - 1X 1X 1X

SHOPS & 
RESTAURANTS - - -10% -10% -10%

€ 10-18H
23-24-25-26-27-28/10 

2-3-6/11
50€ 80€ 50€ 90€ 120€

€ 10-22H
22-29-30-31/10 

1-4-5/11
NA 90€ 50€ 100€ 130€

TARIEVEN HALLOWEENACTIVITEITEN
 . Spookhuizen* en Bar’hell : tussen €5 en €8  

(*Mine Blast is gratis toegankelijk)
 . Scarezones: gratis toegankelijk
 . Show : gratis toegankelijk

PROMOTIES TOEGANGSTICKETS
. Voorverkoop (t.e.m. 9 oktober) : € 5 korting op het tarief zoals  

aangegeven aan de kassa 
. Hell’s Friends (groepen tussen 6 en 19 personen + halloweendagen  

zonder nocturne): €35 p.p.
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 Geldig op : Buzzsaw, Calamity Mine,  
Challenge of Tutankhamon, Cobra, Dalton Terror, Flash Back, Fun Pilot,  
Gold River Adventure, Loup-Garou/Weerwolf, Palais du Génie/Het Paleis  

van de Geest, Popcorn Revenge, Psyké Underground, PULSAR, Radja River,  
Tiki-Waka & Vampire
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 Geldig op : Dracula 4D, The Forgotten, Mine Blast,  
Nagulai & The curse of Amun


