
Walibi Belgium bereidt zich voor op een nieuw 
seizoen. Het park opent op zaterdag 1 april de 
deuren en nodigt bezoekers uit om zich volop te 
laten verrassen!

Inderdaad, vandaag biedt Walibi zijn bezoekers een 
verbazingwekkende en onderdompelende ervaring 
aan. Sinds 2016 is het park zich blijven ontwikkelen 
door te investeren in een steeds uitgebreider, 
meeslepender en aantrekkelijker aanbod 
voor een gevarieerd publiek. Allereerst door de 
aanleg van zones (‘Worlds’)  met unieke thema’s 
en nieuwe attracties, die de nieuwsgierigheid van 
zowel sensatiezoekers als gezinnen opwekken, 
maar ook door de ontwikkeling van populaire 
evenementen met creatieve concepten. 

Het is duidelijk: Walibi verheugt zich op een 
nieuw jaar doordrenkt met sensaties, emoties en 
verrassingen...

LAAT JE VERRASSEN!



In 2017 kondigde Walibi Belgium - Aqualibi zijn ontwikkelingsplan aan om de 
bezoekerservaring op structureel en thematisch vlak te verbeteren. Inmiddels werden 
er 5 gethematiseerde werelden, 6 nieuwe attracties, 5 eetgelegenheden 
en 2 winkels aan het aanbod toegevoegd.

EEN ONDERDOMPELENDE ERVARING



In de allereerste ‘World of Walibi’ storten bezoekers zich 
in een tropisch avontuur geïnspireerd op de Polynesische 
eilanden. Deze kleurrijke en dichtbegroeide wereld is erg 
populair bij gezinnen, die zich met plezier wagen aan 
een dolle race in Tiki-Waka - de sterattractie van het 
gebied.

Datzelfde jaar kreeg Aqualibi een nieuwe look! De 
thematisering van het waterpark benadert de exotische sfeer 
van de Caraïbische Zee. 

En ook de allerkleinsten worden verwend: de 700 m² van 
Kiddie Bay zijn speciaal ontworpen om kinderen zonder 
zwemervaring in alle veiligheid plezier te laten beleven.

AQUALIBI

EXOTIC WORLD

20182018
H = Horeca

Andere activiteiten : Tiki-Trail, Challenge of Tutankhamun, Octopus, 
Tiki Theater & Tiki Fruit Bar (H)



In Karma World proeven reislustige bezoekers van het 
verre India en zijn muzikale filmindustrie Bollywood. Hier 
daagt de bekroonde indoor-attractie Popcorn Revenge 
jong en oud uit voor een wedstrijdje ‘om-ter-meest-
popcorns-knallen’!

Welkom in het paradijs van kleine waaghalzen! Een levendige 
wereld voor jonge durfalletjes, die hun eerste kicks beleven 
aan boord van de kindercoaster Fun Pilot.

KARMA WORLD

FUN WORLD

20192019
H = Horeca  S = Shop

Andere activiteiten : Cobra, Radja River, Het 
Vliegend Tapijt, Paleis van de Geest, Delhi’cious 
(H), Shiva’s Foodtruck (H) & Popcorn Shop (S)

Andere activiteiten : Tree House, Bubble Swirl, Mini Tour, 4x4 Adventure, 
Fun Recorder, Graffiti Shuttle & Fun O’clock (H)



Het hoogtepunt van het ontwikkelingsplan tot nu toe: 
een expeditie buiten de grenzen van Exotic World, die 
avonturiers meeneemt naar het hart van een verloren 
wereld gedomineerd door een mythisch en woest wezen: 
Kondaa, de hoogste en snelste Megacoaster van de 
Benelux.

Andere activiteiten: Kondaala, Nsoso (H) & Kondaa Shop (S)

EXOTIC WORLD
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H = Horeca  S = Shop



Deze zomer verwelkomt Walibi nóg een nieuwe 
familie-attractie met een thema dat bezoekers 
meesleept naar het Wilde Westen. De attractie zal zich 
daarom in het westerngebied van het park bevinden, op 
een steenworp van Dalton Terror. De naam - gekozen 
door Walibi’s fangemeenschap na een online wedstrijd - 
verwijst naar de trein die in de 19e eeuw het mijnstadje 
Silverton, gelegen op 3.000 meter hoogte in de Rocky 
Mountains (Colorado), bediende.

In december 2023 breidt Aqualibi fors uit. Het betreft 
hoofdzakelijk de bouw van een nieuwe toren met 4 
baanbrekende glijbanen. Daarnaast vinden er ook 
verschillende werkzaamheden plaats in het kader van het 
traject naar klimaatneutraliteit van het waterpark. 
Totale kost van het project: zo’n €30 miljoen. 

EN HET HOUDT NIET OP...EN HET HOUDT NIET OP...

* U kunt het volledige persbericht (van 9 februari 2023) over het project 
   lezen op

SILVERTON

4 NIEUWE GLIJBANEN

https://www.walibi.be/nl/pers

https://www.walibi.be/fr/presse


In 2023 verruimt Walibi ook zijn openingskalender. Voor het eerst in 
zijn geschiedenis gaat het park open tijdens de kerstvakantie. 
Deze opening zorgt onder andere voor een versterking van het 
evenementenaanbod. 

Daarna, in 2024, wil Walibi ook openen tijdens de krokusvakantie 
en bijgevolg evolueren naar een activiteit die het hele jaar door 
toegankelijk is.

EEN RUIMERE 
OPENINGSKALENDER



Al meer dan 20 jaar haalt Walibi alles uit 
de kast om zijn bezoekers de stuipen op 
het lijf te jagen met een hoogwaardig 
halloweenevenement. Scare zones, 
spookhuizen, shows... Elk najaar trekken 
duizenden bezoekers naar Waver om  – geheel 
vrijwillig – doodsangsten uit te staan. Ook 
deze herfst gaat het park overdag voor een 
griezelig gezellige halloweensfeer die na 
zonsondergang intenser en grimmiger zal 
worden. Halloween Walibi vindt dit jaar plaats 
tijdens de herfstvakantie (2 weken voor de 
Franstalige gemeenschap), van 23 oktober 
tot en met 5 november 2023.



Gretig om zijn familieaanbod te versterken, 
trekt Walibi tijdens de kerstvakantie zijn 
warmste winterjas aan voor een hartelijk 
evenement gevuld met feestelijke versieringen 
en activiteiten. De aangeboden activiteiten 
en de openingskalender worden later dit jaar 
meegedeeld.

WINTEROPENING

NIEUW
NIEUW



TARIEVEN

• STANDAARDTARIEF TICKETS* :

- Kind : € 40 

- Volwassene : € 45

•  STANDAARDTARIEF ABONNEMENTEN** :

- Walibi Pass : € 130 

- Aqualibi Pass : € 90 

- Red & Blue Pass : € 190 

- Silver Pass : € 265 

- Gold Pass : € 325 

- Platinum Pass : € 460

OPENINGSKALENDER 2023

WINTER- WINTER- 
OPENING*OPENING*

*     De openingskalender wordt later dit jaar bekend gemaakt 
**   Kindertarief:  ≤ 140 cm / Volwassentarief: ≥ 140 cm / Kind ≤ 100 cm = gratis toegang 
*** Promoties zie www.walibi.be 



PERSCONTACT

BLIJF OP DE HOOGTE!

Wenst u een interview, een reportage of  
een opname in één van onze parken?  

Onze communicatieafdeling staat tot uw dienst!

Justien Dewil   
Justien.dewil@walibi.com 

0477/406863

WWW.WALIBI.BE

Volg Walibi Belgium – Aqualibi  
op sociale media!

@walibibelgium  
#walibibelgium #aqualibi


