Slagharen back to the roots: Het Wilde Westen
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De investeringen in attractie en vakantiepark Slagharen staan dit jaar staan volledig in het teken van het Wilde
Westen. Vanaf de seizoenstart kunnen de bezoekers genieten van de voor Nederland unieke 4D-film The Good,
The Bad and A Horse; 115 vakantiehuisjes zijn gethematiseerde cowboy cottages geworden; En in attractie 'de
Octopus' maken de visvormige bakjes maken plaats voor doldwaze stieren.
[gallery link='file' size="medium" columns="2" ids="42022,42023"] Vrijdag 18 maart gaan de poorten van
Attractie- & Vakantiepark Slagharen weer open voor een nieuw seizoen. Afgelopen wintermaanden zijn er op
het vakantiepark voor drie miljoen euro bijna 200 accommodaties gerenoveerd en ook in het attractiepark zijn
er nieuwe avonturen te beleven. Het Wilde Westen is terug Het verhaal van de 4D-film 'The Good, The Bad and
A Horse' gaat over Een jonge sheriff gaat samen met zijn paard achter een gemene bankrover aan. Met behulp
van speciale effecten, zoals water en wind worden bezoekers in een andere wereld ondergedompeld. In het
American Circus Theater halen artiesten uit binnen- en buitenland halsbrekende toeren uit en in het Western
Village Theater wordt de nieuwe show Dream Horses opgevoerd. Tijdens deze voorstelling staan paarden in
combinatie met acrobatiek centraal. Op dit moment ondergaat de ronddraaiende attractie de Octopus een
complete transformatie. De vissen worden vervangen door een rodea-omgeving. Geïnspireerd op Bryce
Canyon National Park krijgt de achterwand van de attractie een bergachtig landschap. Medio juni zal de
Octopus worden heropend onder de naam Torito. Cowboy cottages en Wigwams Op het vakantiepark zijn 115
Arizona-huisjes omgebouwd tot gethematiseerde Cowboy Cottages. Het Wilde Westen komt hierbij niet alleen
in de naam terug, maar ook in het interieur. Een groot gedeelte van het meubilair en decoratie werd uit Texas,
Verenigde Staten geïmporteerd. Algemeen directeur Wouter Dekkers: “Authenticiteit speelt een belangrijke rol
in het creëren van de juiste beleving. Als voorbeeld kunnen gasten straks op de veranda als een echte cowboy
even tot rust komen op een schommelstoel.” Aan de overkant van het vakantiepark werd er ook hard gewerkt
op de Wigwamwereld. In totaal zijn 84 Wigwam Basics geüpgraded tot Wigwam Deluxe. Een aantal jaar
geleden werd het eerste gedeelte aangepakt en deze winter was het laatste gedeelte aan de beurt. Bij de
opening van het seizoen voldoen alle wigwams aan het gewenste kwaliteitsniveau. Net als de Cowboy
Cottages zijn de Wigwam Deluxe geschikt voor maximaal 2 volwassenen en 4 kinderen. Evenementen De
evenementenkalender is dit jaar weer goed gevuld met activiteiten voor jong en oud. Op 27 maart vindt Het
Grote SBS6 Paasfeest plaats met spetterende optredens van Gers Pardoel, Zomaer en vele anderen. Van 16
juli tot en met 21 augustus kan dagelijks worden meegedanst tijdens de swingende en kleurrijke parade van
Mardi Gras. Van 7 oktober tot en met 30 oktober wordt er bij het invallen van de schemering niet één, niet
twee, maar duizenden lampjes ontstoken. Tijdens Miracle of Lights trekt een parade met verlichte wagens en
artiesten door het attractiepark. De dag wordt afgesloten met een spectaculaire show inclusief water, lasers
en vuurwerk. Meer informatie: www.slagharen.com.
Redactie

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

