Aquapark Bellewaerde in aanbouw - met bijzondere glijbanen
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In het Vlaamse attractiepark Bellewaerde wordt gewerkt aan een nieuwe Aquapark. Vandaag kreeg de pers een
voorproefje van o.a. de nieuwe waterglijbanen - geleverd door Wiegand Maelzer.
De werkzaamheden van het waterpark Bellewaerde vorderen gestaag. Voor de bouw werd een
investeringsportefeuille van 17 miljoen euro voorzien. Vanaf 1 juli 2019 gaat de accommodatie open met o.a.
de familieglijbaan 'Aquaventure' en racerglijbaan 'Splash Clash'.

Waterpret voor jong en oud

Bellewaerde Aquapark, dat is een spetterend avontuur voor jong en oud. Bezoekers komen tot rust in een
natuurlijke oase van groen en glijden met het hele gezin van de ene waterattractie naar de andere. Kinderen
van verschillende leeftijden kunnen op ontdekking gaan in en op een interactieve expeditieboot met tal van
watereffecten. Ook de speelzone met kantelende emmers zorgt voor heel wat spetterplezier. De allerkleinsten
beleven plezier in een peuterbad en speelzone op hun maat. Een lazy river zal de bezoekers doorheen het
volledige park voeren langs ondermeer een grot, een klimmuur, een aquarium en tal van watereffecten. Ouders
kunnen relaxen in de vele strandstoelen en wellnesszone. Voor de warme zomerdagen is er eveneens een
buitenzone met ligweide voorzien.

Waterglijbanen
Net als Bellewaerde, wil ook Bellewaerde Aquapark ervoor zorgen dat bezoekers samen onvergetelijke
momenten beleven. Blikvangers zijn de waterattracties Aquaventure en Splash Clash, die bezoekers niet alleen
een comfortabele en veilige ervaring geven, maar ook zorgen voor een unieke beleving voor het ganse gezin.
In familieglijbaan Aquaventure kunnen tot 4 personen plaatsnemen in een grote band. Vervolgens glijden ze
door de glijbaan, met een diameter van maar liefst 2.70 meter, langs een parcours van 117 meter. De glijbaan
wordt helemaal spannend wanneer bezoekers zich plots op een gigantisch blad in de open lucht bevinden. Met
deze unieke familieglijbaan heeft Bellewaerde Aquapark tevens een Europese primeur te pakken.
Racerglijbaan Splash Clash bestaat uit twee glijbanen die evenwijdig naast elkaar de afdaling maken. Één of
twee bezoekers nemen plaats in een band en glijden langs een parcours van 105 meter tijdens een spannende
race tot op de begane grond. De competitie wordt nog extra aangesterkt dankzij een individueel lichtsysteem.
Gedurende de hele race kleurt de glijbaan groen bij het winnende team en rood bij het verliezende team. Op het
einde van de rit wordt de racetijd vertoond. Beide glijbanen starten op een hoogte van 12 mete

Comfort
Bellewaerde Aquapark stelt het comfort en de veiligheid van de bezoeker steeds voorop. Zo zullen de banden
van de glijbanen via een transportsysteem naar boven worden gebracht. Het hele jaar door zal men kunnen
genieten van een aangename omgevingstemperatuur van 34°C, alsook een watertemperatuur van 32°C.
Geluiddempende panelen zorgen tevens voor een betere akoestiek.
https://www.youtube.com/watch?v=GDmPyj01PMw&feature=youtu.be
Meer informatie: www.bellewaerde.be/nl
Redactie

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

