Succesvolle julimaand voor Plopsa Indoor Coevorden
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Plopsa Indoor Coevorden beleeft een topzomer. Het indoorpretpark verwelkomde maar liefst 33% meer
bezoekers tijdens de eerste vakantiemaand in vergelijking met vorig jaar. Het park viert dit jaar haar vijfde
verjaardag en dat gaat gepaard met een reeks aan activiteiten.

Parkmanager Harold De Vries verklaart het succes van afgelopen maand: “We hebben het voordeel dat we
behoorlijk weersonafhankelijk zijn. Bij een hittegolf - zoals begin deze maand het geval was - kan men niet
alleen verkoeling zoeken in het ruime indoorgedeelte, maar kan men zich ook uitleven in de grote buitenzone.
De Dansende Fonteinen is dan onze populairste attractie! Maar ook bij slechter weer, zoals begin deze week, is
Plopsa Indoor Coevorden het ideale dagje uit. Met ruim vijfentwintig attracties kunnen kinderen zich lekker
uitleven terwijl mama en papa genieten van een hapje en een drankje.” Gratis toegang voor vijfjarigen Maar er
zijn meer redenen waardoor de toestroom juist deze periode is gestegen Ter gelegenheid van de vijfde
verjaardag van het par wordt gratis toegang verleend aan alle vijfjarige kinderen; een campagne die nog tot 31
augustus doorloopt. Als laatste reden voor de stijging noemt De Vries de evenementenkalender. Gedurende de
hele maand juli en augustus is er, bovenop de dagelijkse Bumba Show, ook nog een zomerse Maya Show. “De
aanwezigheid van onze figuren blijft een sterke troef.”, beaamt De Vries. “Naast de attracties zijn ook de
liveshows en meet & greet momenten met onze Plopsa-figuren immens populair. Het biedt kinderen de
gelegenheid hun favoriete televisieheld in levende lijve te ontmoeten.” Ook dit najaar heeft Plopsa Indoor
Coevorden nog een drukbezet evenementenprogramma, met o.a. Halloween, van 17 oktober tot en met 1
november, in 'Wickie de Viking'-stijl. Daarna maakt Sinterklaas zijn opwachting in Plopsa Indoor Coevorden op
21, 22, 28 & 29 november en 5 & 6 december. Als feestelijke afsluiter van het jaar wordt een Vikingkerst samen
met Wickie de Viking georganiseerd vanaf 19 december tot en met 3 januari. Meer informatie: Plopsa indoor
coevorden
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