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Onze selectie

Dierenparken en pretparken
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Inhoudstafel (dierenparken en pretparken)
ANTWERPEN
Plopsa Station Antwerp

1

Zoo Antwerpen

2

Balen (Olmen)

Pakawi Park

3

Kasterlee (Lichtaart)

Bobbejaanland

4

Mechelen

Zoo Planckendael

5

Technopolis

6

Bilzen

KinderRijck

7

Hasselt

Plopsa Indoor Hasselt

8

Familiepark Harry Malter

9

Antwerpen

LIMBURG

OOST-VLAANDEREN
Gent (Heusden)

WEST-VLAANDEREN
Blankenberge

SEA LIFE Blankenberge

10

Brugge (Sint-Michiels)

Boudewijn Seapark

11

De Haan

De Sierk

12

De Panne

Plopsaland De Panne

13

leper

Bellewaerde Park

14

Walibi

15

Plopsa Cao

16

WAALS-BRABANT
Waver

LUIK
Cao-Stavelot

Plopsa Station Antw-erp
Maak je klaar voor een
goed gevulde familiedag
in de bruisende stad
Antwerpen!
Je geliefde Belgische stripfiguren
en je favoriete Studio 100-helden
heten je van harte welkom in Plopsa
Station Antwerp, het gloednieuwe
indoorpark op de meest unieke locatie
van het land. in het stationsgebouw
van Antwerpen-Centraal' Beleef uren
indoorpret op 15 supercoole attracties.
verdeeld over maar liefst 4 verdiepingen.

NIEUW

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Gesloten op 23 januari

OPENINGSUREN
- Voor de actuele openingsuren:
kijk op de website

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 2 dagen op voorhand
- Groepen: 1 week op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Antwerpen-Centraal
- Vanaf het station nog saam te voet
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INDIVIDUEEL EN GROEPEN

Help samen met Mega Mindy boeven
vangen op de 'De Vliegende Fietsen·.
klim en klauter in 'Maya's Speeltuin'
of laatje samen met Piet Piraat
meedrijven op de woeste golven in
'Storm op Zee'. Blijf je liever aan wal?
Ga samen met Wickie de Viking op de
te gekke Wickie Valtoren'. na enkele
seconden weet je niet meer waar boven
of onder is' Ook jouw geliefde Belgische
stripfiguren voelen zich helemaal thuis
in Plopsa Station Antwerp.

t.e.m. 85 cm

gratis

van 85 cm t.e.m. 100 cm

( 12,99

van 100 cm t.e.m. 69 jaar

( 16,50

vanaf70 jaar

( 12,99

Begeleiders mensen met een beperking: gratis

In Plopsa Station Antwerp waan je je
een dag in het leven van jouw favoriete
helden1
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ZOO Ant-werpen
Een plek waar jong en
oud samen genieten van
de dieren, de natuur en
de prachtige historische
gebouwen.
ZOO Antwerpen is de iconische groene
oase in de Stad. sinds 1843. Nieuw leven
in de Mensapenvallei verwarmt de
harten van alle bezoekers. Babygorilla·s
Thandie en Vizazi klimmen en ravotten
erop losl Kuier door de Buffelsavanne
waar buffels en talloze vogels
vreedzaam samenleven. Ontdek de zoo
ook eens vanuit de hoogte. Het nieuwe
uitkijkpunt biedt een uniek zicht op
de Savanne met giraffen en zebra's.
Daarnaast rollen de witte neushoorns
enthousiast in hun modderbad. En de
leeuwenkoning van de ZOO kijkt uit
op de speeltuin waar de allerkleinsten
klimmen en slingeren. De nieuwsgierige
stokstaartjes houden alles goed in
de gaten. Vergeet de koala's. het
Rifaquarium en de Vlindertuin niet.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door

OPENINGSUREN
- Voor de exacte openingsuren: kijk op de website

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 1 dag op voorhand
- Groepen: 1 dag op voorhand

V V V V V V
JAN

FEB

MRT

APR

MEI

V V V V V V

■■.·- ~~· mJUL

AUG

SEP

OKT

NOV

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Antwerpen-Centraal
- Vanaf het station nog 100m te voet
- Bus/tram: meerdere tram- en buslijnen stoppen
op minder dan 250m van de ZOO Antwerpen
- Check www.ZOOantwerpen.be/nl/bereikbaarheid

EXTRA INFO
- Betalen aan de kassa is enkel mogelijk met cash
of bankkaart. Het is niet mogelijk om te betalen
via facturatie. Ook na het bezoek kan geen
factuur worden bezorgd.
- Gelieve een groepsbezoek (vanafS0 pers.ï
en/of gids ook te reserveren via
www.zooantwerpen.be/ nl / groeps bezoek/
of mailen naar: groepen@kmda.org
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PRIJZEN

PER PERSOON

INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 2jaar

gratis

vanaf3jaar

(7,50

Sluit een mooie dag af met een wafel
of een ijsje in Grand Café Flamingo.
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Bukenberg 45 - 2491 Balen (O lm en) / w w w. pakaw ipark.be

~

PAKAWIPARK
Kom naar Pakawi Park
en beleef de dieren zoals
nergens anders!
Zie. doe en beleefl

WANNEER GELDIG
- Van 2 april t.e.m. 6 november

OPENINGSUREN
- Dagelijks van 10 u. tot 18 u./19 u.
- Tickets te koop tot 1 uur voor sluiting

WANNEER RESERVEREN
In Pakawi Park stap je binnen in de
wondere wereld van exotische dieren.
Tussen de kruinen van bomen beleef
je vanop de eerste rij hoe wolven en
beren in het bos stoeien. Als olifanten
toeterend een modderbad nemen. voel
je de druppels water op je voorhoofdl
Je voelt je betoverd wanneer de meest
kleurrijke vogels vlak voor je neus
voorbij vliegen in onze exotische
plantentuin.

- Individuen: 2 dagen op voorhand
- Groepen: 2 dagen op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Mol
- In Mol bus 170 richting Beringen
- Afstappen aan halte "Pakawi Park"
(tijdens schoolvakanties en weekends) of
"Olmen Heivoort" (tijdens schooldagen)
- Van bushalte nog 1 km te voet

X

X

X

~

~

~

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

~

~

~

JUL

AUG

SEP

OKT

GRATIS

GRATIS
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- In Mol bus 17a richting Diest
- Afstappen aan halte "Olmen Heivoort"
- Van bushalte nog 1 km te voet

EXTRA INFO
- De korting is niet cumuleerbaar met andere
kortingen of acties.
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t.e.m. 2jaar
van 3 t.e.m. 11 jaar

'

:
gratis

C 13,00

van 12 t.e.m. 59 jaar

C 15,00

vanaf60jaar

C 14,00

GROEPEN !MIN. 20 PERS.1
t.e.m. 2 jaar

gratis

van 3 t.e.m. 11 jaar

( 11,00

van 12 t.e.m. 59 jaar

€ 13,00

vanaf60jaar

( 12,00

Mensen met een beperking:
€ 12.00 (individueel! en€ 10,00 (in groep!
Gids: € 50,00
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Olensteenweg 45 - 2460 Kasterlee (Lichtaart) / www.bobbejaanland.be

Bob bejaanland
Bobbejaanland,
't plezantste land!
Als we zeggen dat Bobbejaanland
iedereen kan entertainen. dan liegen
we niet. Dit seizoen kan je gillen op de
rollercoasters en chillen in onze lollige
waterattracties.

WANNEER GELDIG
- Van april t.e.m. november
- Voor de exacte openingsdagen: kijk op de website

OPENINGSUREN
- Volgens openingsdagen:
van 10 u. tot 17 u. / 18 u. / 19 u.
- Voor de exacte openingsuren: kijk op de website
- Openingsuren onder voorbehoud van wijzigingen

WANNEER RESERVEREN
Kom je voor de échte adrenalinekkk?
Dan is Furry jouw dlngl Je duikt
meer dan 40 meter. maakt 4 inversies
onderweg en haalt een topsnelheid van
meer dan 106 km/u. Daarmee is deze
coaster de snelste triple launch coaster
in de hele Benelux! Over een wervelwind
gesproken.

- Individuen: 1 dag op voorhand
- Groepen: 3 dagen op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Herentals
- In Herentals bus 215
- Afstappen aan halte "Bobbejaanland"
- Vanaf de bushalte nog IOOm te voet
OF

Nog niet genoeg gehad? Go wild op de
Typhoon. verwissel boven met onder in
de Sledge Hammer. of draai helemaal
dol in de Naga Bay1
Heb je nood aan wat verfrissing?
Trek naar de lndiana River of de
Wildwaterbaan: het beste van een kick
en wat afkoeling gecombineerd.

- In Herentals de pendelbus nemen aan perron 7
- De pendelbus rijdt 2 keer per uur tot aan de
ingang van het park
- De dienstregeling kan je terugvinden op de
website
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BETALEND

BETALEND

€ 9.00

€ 3.00

PRIJZEN

GRATIS

GRATIS

PER PERSOON

INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m.100 cm

gratis

vanaflOO cm

C17,00

De begeleider van een volledig rolstoelafhankelijke mindervalide. krijgt gratis toegang.

EXTRA INFO
- In het weekend worden geen aanvragen
verwerkt. Gelieve ten laatste voor vrijdag 12 u.
een aanvraag in te dienen.

Vergeet het Halloweenseizoen. tijdens
de herfstvakantie niet. Angst verzekerd.
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Leuvensesteenweg 582 - 2812 Mechelen / www. ZOOplanckendael.be

ZOO

Planckendael

In ZOO Planckendael trek
je van het ene continent
naar het andere. De
prachtige decors en
beplanting brengen je
meteen in de juiste sfeer.
Jonge neushoorn Vaiana zorgt voor
hartverwarmende momenten in Azië.
Ook de uitgebreide olifantenfamilie
charmeert jong en oud. In Afrika
stelen de bonobo's de show in hun
nieuwe verblijf De groep is groter dan
ooit en de vrouwtjes zwaaien de plak.
Bovendien kan je hier baby Vyombo
spotten' Vlakbij zit de levendige
familie berberapen. Wandel tussen de
moormakïs en ringstaartjes en bezoek
de Savanne met giraffen en antilopen.
In Amerika ontmoet je pinguins en
Australië ruikt heerlijk naar koala's.
Het avontuur is nooit veraf'
Deze wereld biedt je zoveel méér dan
een dag boordevol plezier. En dit op
20 min. rijden van Antwerpen en
Brussel.

46

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door

OPENINGSUREN
- Voor de exacte openingsuren: kijk op de website

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 1 dag op voorhand
- Groepen: 1 dag op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Mechelen
- In Mechelen bus 284 of285 richting Leuven
- Afstappen aan halte "Muizen Planckendael"
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De snelle Planckendael Express
- Raadpleeg de rijtijden op
www.ZOOplanckendael.be
- Grote groepen (scholen. bedrijven) kunnen
elke dag van het jaar, ook buiten de vaste
rijtijden, de Planckendael Express reserveren
via 03 224 89 35.

PRIJZEN

PER PERSOON

INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m.2jaar

gratis

vanaf 3 jaar

(7,50

EXTRA INFO
- Betalen aan de kassa is enkel mogelijk met cash
of bankkaart. Het is niet mogelijk om te betalen
via facturatie. Ook na het bezoek kan geen
factuur worden bezorgd.
- Gelieve een groepsbezoek (vanafSO personen)
en/of gids te reserveren,
via www.ZOOplanckendael.be/ nl/ groeps bezoek/
of mailen naar groepen@kmda.org
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Techno polis
Laat je fascineren
door wetenschap en
technologie! In Technopolis
steel jij de show. Je fietst
in de lucht, staat in een
enorme zeepbel en nog
zoveel meer!

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Gesloten op 1 januari en 25 december
- Gesloten op 1 en 2 september &
van 5 t.e.m. 9 september
- Voor de exacte openingsdagen:
kijk op de website

OPENINGSUREN
- Elke dag van 9.30 u. tot 17 u.

WANNEER RESERVEREN
Gek van nieuwe technologieën? Vlieg
dan virtueel parapente. klim jezelf naar
de top met behulp van augmented
reality of speel de spannende
Mendelejev-game. Met onze interactieve
opstellingen probeer je het allemaal
zélf uit en leer je op een toffe manier
iets bij over wetenschap en technologie.

- Individuen: 3 dagen op voorhand
- Groepen: 3 dagen op voorhand
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OPENBAAR VERVOER
Trein naar Mechelen
- Vanaf het station bus 282 of 682 richting
Zaventem Luchthaven
- Afstappen aan halte 'Iechnopolls"

EXTRA INFO
En er is meer: Geef Je ogen de kost
tijdens onze spectaculaire shows en al
even coole demo's.

FEB

- De picknickruimte is enkel beschikbaar na
reservatie voor groepen vanaflS betalende
personen en bedraagt€ 1,90 per persoon.

Steek je graag de handen uit de
mouwen? Trek dan richting het Lab
en Atelier voor een reeks boeiende
workshops. Doe je mee?
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PRIJZEN

PER PERSOON

INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 3 jaar

gratis

van 4 t.e.m. 11 jaar

(7,50

vanaf12 jaar

( 10,50

Begeleiders mensen met een beperking: gratis
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~ Vrankrijk 22 - 3740 Bilzen / www.kinderrijck.be

KinderRijck
Ravotten met je vrienden
tot je erbij neervalt:
dat is KinderRijck!
Welkom in KinderRijckl

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Tijdens schoolvakanties: alle dagen open
- Buiten schoolvakanties: open op woensdag,
zaterdag en zondag
- Gesloten op 24 en 25 december

OPENINGSUREN
Volledig in de sfeer van ridders en
jonkvrouwen. kastelen. draken, ...
waar kinderen centraal staan en
zich kunnen uitleven en ontspannen.
s 000 m2 speelplezier waar kinderen
van o tot 14 jaar naar hartenlust
kunnen ravotten. ook ideaal
voor schoolreizen. verjaardagen.
verenigingen ....

- Tijdens schoolvakanties
(uitgezonderd juli en augustus):
alle dagen van 10 u. tot 19 u.
- Tijdens juli en augustus:
alle dagen van 10 u. tot 18 u.
- Buiten de schoolvakanties:
op woensdag van 10 u. tot 18 u.
op zaterdag en zondag van 10 u. tot 19 u.
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WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 2 dagen op voorhand
- Groepen: 6 dagen op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Bilzen
- Vanaf het station 15 min. te voet

INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 2jaar

gratis

van 3 t.e.m. 14 jaar

(7,00

vanafl5 jaar

gratis

2
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Gouvern eur Verw ilghensingel 70 - 3500 Hasselt/ w w w. plopsa.be

Plopsa Indoor Hasselt
Buitengewoon veel
binnenpret!
Weer of geen weer? Kleine avonturiers
tussen 2 en 10 jaar en hun ouders
komen áltijd oren en ogen te kort op
de 25 betoverende attracties van Plopsa
Indoor Hasselt'
Laat je onderdompelen in de magische
wereld van Je favoriete Plopsa-helden.
Trek op verkenning in Maya·s Wereld.
voel de kriebels in je buik op de Wickie
Coaster en scheep in voor het avontuur
met Piet Piraat op De Scheve Schuit Bij
mooi weer amuseer je je te pletter in
de ruime buitenzone met de Dansende
Fonteinen en het K3-Verkeerspark.

WANNEER GELDIG

..,/

..,/ ..,/ ..,/ ..,/ ..,/

- Het hele jaar door
- Voor de exacte geldigheidsperiode:
kijk op de website

JAN

FEB

OPENINGSUREN
- Voor een actueel overzicht van de openingsuren:
kijk op de website

WANNEER RESERVEREN
- lnd ividuen: 1 dag op voorhand
- Groepen: 1 week op voorhand

OPENBAAR VERVOER
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Bovendien geniet je dagelijks van een
gratis liveshow. een confettidans en
Meet & Greets met je Plopsa-helden1

NOV

..

BETALEND

Trein naar Hasselt
- In Hasselt bus H3 richting Grenslandhallen
- Afstappen aan halte "Grens landhallen"
- Van bushalte nog som te voet

OKT

DEC

s

GRATIS

GRATIS

€10.00

PRIJZEN

PER PERSOON

INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 85 cm

gratis

van 85 cm t.e.m.100 cm

( 12,99

van 100 cm t.e.m. 69 jaar

( 16,50

vanaf70 jaar

( 12,99

Rolstoelbegeleiders: gratis
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~ Bosheidestraat 15 - 9070 Gent (Heusden) / www.harrymalter.be

Familiepark Harry Halter
Familiepark Harry Malter
biedt de ideale daguitstap
voor gezinnen met
kinderen tot 10 jaar. De
combinatie dierenpark,
attracties en speeltuin
garandeert een dag vol
plezier!
Familiepark Harry Malter is een domein
van kleiner formaat (3.5 ha) gericht op
kids van peuter- en kleuteronderwijs.
Geen snelle rollercoasters of immense
dieren maar charme en nostalgie troefl

WANNEER GELDIG
-

Van 2 april t.e.m. 6 november
Gesloten op 19. 22 en 26 april
Gesloten op 2. 3. 5. 6, 9 en 10 mei
Gesloten op weekdagen in september en oktober

OPENINGSUREN
-voor de exacte openingsuren: kijk op de website

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 2 dagen op voorhand
- Groepen: 1 week op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Cient-Sint-Pieters
- In Gent-Sint-Pieters bus 27 richting Wetteren/
Dendermonde
- Afstappen aan halte "sosheidestraat"
- Van bushalte nog 100m te voet .

Neem de tijd om met je kleintje onze
kabouterhuisjes te bezoeken. kleinere
maar lieve diertjes van héél dichtbij
te leren kennen. In het spiegelhuis is
het altijd lachen geblazen. Bij slecht
weer kan Je terecht op de deels
overdekte speeltuin en in onze nieuwe
binnenspeeltuin
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€ 2.00

PRIJZEN

PER PERSOON

t.e.m. 100 cm

gratis

van 100 cm t.e.m. 64 jaar

< 8,50

vanaf 65 jaar

< 8,00

Daarna is het fijn uitblazen op het
terras aan het Eenden meer of op de
speeltuin met aanpalend terras, voor als
je kleintje nog een beetje energie kwijt
moet. tot binnenkort!

146
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Koning Albert I laan 116 - 8370 Blankenberge / www.sealife.be

SEA LIFE Blankenberge
Bezoek het énige
zeehonden-opvangcentrum van België!

WANNEER GELDIG

V V V V V V

- Het hele jaar door
- Gesloten op 25 december

OPENINGSUREN

SEA LIFE Blankenberge is het enige
centrum in België dat aangespoelde
zeehonden opvangt.

- Elke dag vanaflO u.
- Sluitingsuur variabel (gelieve hiervoor de website te raadplegen)
Tickets te koop tot 1 uur voor sluitingstijd.

In de zeehondenkliniek worden deze
dieren al sinds 1998 opgevangen
Ondertussen hebben ze al meer dan
500 zeehonden verzorgd en nadien
terug vrijgelaten in zee.
In het park verblijven niet enkel
zeehonden. maar ook Humboldt
ptnguïns, zeeleeuwen. otters. haaien.
roggen en verschillende soorten
vissen. Iedere dag zijn er minimum
acht educatieve presentaties waar
je meer leert over de dieren. het
opvangcentrum en de verschillende
kweekprogram mas

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 4 dagen op voorhand
- Groepen: 2 weken op voorhand
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€2.00

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Blankenberge
- Vanaf het station nog 800m te voet
OF
- In Blankenberge kusttram richting Knokke
- Afstappen aan halte "Sealife-Floreal"
- Vanaf tramhalte nog 20m te voet

PRIJZEN

PER PERSOON

INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 2 jaar

gratis

vanaf 3 jaar

( 11,00

EXTRA INFO
- Parking voor de deur is van de gemeente
Blankenberge en dient betaald te worden
op de parking zelf via betaalpaal.

Rolstoelbegeleiders: 1 gratis begeleider per
rolstoelgebruiker

Verwonder je over de onderwaterwereld.
en leer hoe je samen met SEA LIFE
Blankenberge kan zorg dragen voor
de natuur.
Bezoek www sealife.be en leer meer
over de verschillende evenementen.
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Alfons de Baeckestraat 12 - 8200 Brugge (Sint-Michiels) / www.boudewijnseapark.be

Boude-wijn Seapark
Beleef een dolfijne
familiedag in Boudewijn
Seapark Brugge!
Geniet van de gloednieuwe
dolfijnenvoorstelling 'Echornaris'
en maak kennis met één van de
bijzonderste diersoorten van onze
oceanen. de tuimelaar dolfijn. Laat
je in deze pakkende live beleving
verrassen door hun kracht. elegantie
en buitengewone talenten. Dankzij
wondermooie natuurbeelden op een
gigantisch videoscherm maak je kennis
met hun onderwaterwereld en de
andere dieren die daar wonen Maar
deze voorstelling maakt je ook bewust
van hun bedreigingen. de plasticsoep in
onze oceanen en wat de mens hieraan
kan doen ...
In het zeeleeuwentheater beleef je
een nieuw avontuur samen met onze
imposante zeeleeuwen Ontdek ook de
prachtige zeehondenlagune midden
in een groen park. Boudewijn Seapark
biedt niet alleen voorstellingen. maar
heeft ook 30 attracties buiten én
binnen. en een outdoor waterparkl
1

WANNEER GELDIG
- Van 2 t.e.m.18 april, op 23 en 24 april
- Van 30 april t.e.m. 30 juni: alle dagen behalve
woensdag
- Alle dagen in juli en augustus
- Op zaterdagen en zondagen in september
- Van 29 oktober t.e.m. 6 november
- Alle openingsdagen zijn onder voorbehoud van
wijzigingen

OPENINGSUREN:
April, mei.juni en herfstvakantie
- Telkens van 10 u. tot 17 u.

Juli, augustus en september
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BETALEND
€ 8.00

GRATIS

GRATIS

- Telkens van 10 u. tot 18 u.
Voor de exacte openingsuren: kijk op de website.

PRIJZEN

PER PERSOON

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 1 week op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Brugge
- In Brugge bus 7 richting Kloosterhof of bus 17
richting Boudewijnpark
- Afstappen aan halte "Sint-Michiels Boudewijnpark"
- Van bushalte nog som te voet
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INDIVIDUEEL
t.e.m. 85 cm

gratis

van 85 cm t.e.m. 100 cm

C 9,50

van 100 cm t.e.m. 11 jaar

C 13,50

vanafl2jaar

C17,50
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Vosseslag 42 - 8420 De Haan / w w w. desierk.be

De Sierk
Een prachtig alternatief
voor de drukke
pretparken. In De Sierk
kan je terecht voor een
leuke familie-uitstap,
schoolreis, sportdag,
speelpleinuitstap ...
Salto's maken. touwlopen. goochelen.
brullen in de leeuwentunnel. kronkelen
op de slangenzolder. zwieren in
een clownsauto ... Kom samen met
je kleine kinderen genieten van dit
speelparadijs in drcusstl]ll Ontspan op
één van de groene terrassen terwijl de
kinderen zich uitleven op éénwielers en
stelten. het fietsparcours of in de vele
woonwagens.
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WANNEER GELDIG
- Tijdens de paas-, zomer- en herfstvakantie:
elke dag
- Van 23 april t.e.m. 30 juni & van 1 september
t.e.m. 31 oktober: elke zaterdag en zondag

OPENINGSUREN
- Telkens van 13 u. tot 18 u.
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WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 1 dag op voorhand
- Groepen: 1 dag op voorhand

Trein naar Oostende
- In Oostende tram richting Knokke
- Afstappen aan halte "De Haan vosseslag"
- Vanaf de tramhalte nog 15 min. te voet

EXTRA INFO
- Ook bij regenweer kan je terecht in De Sierk.
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GRATIS

OPENBAAR VERVOER
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INDIVIDUEEL EN GROEPEN
alle leeftijden

(7,00

OP DAGUITSTAP
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Plopsaland De Panne
Meer dan 50 attracties
voor jong en oud!
Amuseer je op onze meer dan 50
betoverende outdoor- en indoorattracties.
Er valt voor iedereen wat te beleven:
De allerkleinsten leven zich uit op hun
favoriete outdoorattracties waaronder
de K3 Roller Skater. het Bos van Plop. de
razendspannende Wickie The Battle of in
het volledig overdekte Mayaland.
In samenwerking met Tomorrowland
opende Plopsaland De Panne in de
zomer van 2021 de meest spectaculaire
rollercoaster van Europa: The Ride to
Happiness by Tomorrowland.
Nood aan nog meer thrllls? Raas tegen
een snelheid van meer dan 70 km/u over
de rails van de houten achtbaan Heidi
The Ride. test de spectaculaire Anubis
The Ride met zijn topsnelheid van
90 km/u. maak een val van 30 meter in
het water op de Su perSplash of trotseer
de rotsen van de Grote Golf.

WANNEER GELDIG
- Van 2 april t.e.m. 31 augustus: alle dagen open
- In januari. februari. maart, september, oktober,
november en december: gesloten op maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag, uitgezonderd
de schoolvakanties en uitgezonderd 10 en 11
november en 22 en 23 december
- Gesloten op 26 juni
- Voor een actueel overzicht van de openingsdagen: kijk op de website

OPENINGSUREN
- Voor een actueel overzicht van de openingsuren:
kijk op de website
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GRATIS
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€ 12,50

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 1 dag op voorhand
- Groepen: 1 week op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar De Panne
- Vanaf het station nog 350m te voet
OF
- In De Panne kusttram richting Adinkerke
- Afstappen aan halte "Plopsaland"
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PRIJZEN

PER PERSOON

INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 85 cm

gratis

van 85 cm t.e.m.100 cm

( 15,50

van 100 cm t.e.m. 69 jaar

( 29,75

vanaf70 jaar

( 15,50

Rolstoelbegeleiders: gratis
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Bellew-aerde Park
Plezier en avontuur met
de ganse familie in een
overweldigende natuur!
De favoriete uitstap van de hele familie?
Bellewaerde Parkl Gillen van plezier
op de nieuwe familiecoaster Wakala,
de exotische dieren bewonderen
en helemaal tot rust komen in de
prachtige natuur
1

Wat je zeker niet mag missen? Wakala,
de nieuwe, avontuurlijke familiecoaster!
Klein en groot gaan mee op avontuur in
het spoor van een Canadese inheemse
stam Raas tussen de bomen door en
stijg uit boven het water: het wordt een
tocht die je vast en zeker bijblijft!
Tot binnenkort in Bellewaerde Park, en
op bellewaerde.be voor meer info.

WANNEER GELDIG
- Van 2 t.e.m. 18 april: alle dagen
- Op 21, 22, 23, 24 en 30 april
- Van 1 mei t.e.m. 12 juni: van donderdag t.e.m.
zondag en op 6 juni
- Van 15 juni t.e.m. 31 augustus: alle dagen
- Van 3 september t.e.m. 30 oktober: op zaterdag
en zondag
- Van 31 oktober t.e.m. 6 november: alle dagen

OPENINGSUREN
- De openingsuren variëren van dag tot dag
- Voor de exacte openingsuren: kijk op de website
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BETALEND

GRATIS

€ 8,00

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 3 dagen op voorhand
- Groepen: 3 weken op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar leper
- In leper bus 84 richting Bellewaerde
- Afstappen aan halte "Bellewaerde"
- Vanaf de bushalte nog som te voet

PRIJZEN

PER PERSOON

INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 100 cm

gratis

vanaflOO cm

(22,00

EXTRA INFO
- Op zowel Parking Leeuw als Parking Mexico zijn
er een aantal voorbehouden plaatsen dichtbij
de ingang bestemd voor bezoekers met een
beperking. Deze plaatsen zijn beschikbaar voor
houders van een parkeerkaart voor personen
met een handicap.
- Een aantal rolstoelen wordt gratis ter beschikking gesteld (reservatie op voorhand verplichtl.
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Walibi
Walibi. altijd de leukste
uitstap voor de ganse

WANNEER GELDIG

familie!
Dol op intense sensaties? Dan moet
je in Walibi zijn' Van ruige achtbanen
tot familiale fun. Walibïs 43 attracties
staan klaar om het hele gezin een
sensationele daguitstap te bezorgen.
Want of je nu komt met kleine
kinderen of met vrienden die dol
zijn op adrenlinestoten. in Walibi kan
je gegarandeerd heerlijke nieuwe
herinneringen maken.
In Exotic World geniet je bijvoorbeeld
van een ritje in de exotische Tiki Waka
rollercoaster. en in Karma World proef
je van het verre Indië in de beste
attractie van 2019: Popcorn revenge!
Je kan sinds mei 2021 trouwens nog
een nieuwe zone met een erg
spannende belevenis ontdekken:
Kondaa. de hoogste en snelste
rollercoaster in de Benelux. Kom zelf
deze legendarische attractie temmen
in Walibi. het Beste Pretpark van België
in 2019. Vlakbij Brussel'
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- Van 2 t.e.m. 18 april, op 23 en 24 en 30 april,
op6juni
- Van 1 t.e.m. 31 mei: open op donderdag, vrijdag,
zaterdag en zondag
- Van 1 t.e.m.19 juni: open op zaterdag en zondag
- Van 20 juni t.e.m. 2 september
- Van 3 september t.e.m. 23 oktober: open op
zaterdag en zondag
- Van 24 oktober t.e.m. 6 november
- Voor de exacte openingsdagen:
kijk op de website

OPENINGSUREN
- De openingsuren variëren van dag tot dag
- Voor de exacte openingsuren: kijk op de website

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 3 dagen op voorhand
- Groepen: 3 dagen op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Bièrges-Walibi
- Vanaf het station nog 150m te voet
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GRATIS

€ 10,00

PRIJZEN

PER PERSOON

INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m.100 cm

gratis

vanafl00 cm

C 26,00

Plopsa Coo
Op avontuur in de vrije
natuur!
In het prachtige natuurdecor van
de Amblève-vallei in de Belgische
Ardennen. aan de voet van de beroemde
Watervallen van Coo. liggen 20 avontuurlijke attracties voor de hele familie op
je te wachten.
De Mega Mindy Flyer laat je zweven
tussen de wolken op een hoogte van
65 meter en met de achtbaan Vicky
The Ride haal je een duizelingwekkende
snelheid. Mis zeker ook de Dino Splash
niet. een spannende attractie vol
waterpret met drie glijbanen in een
reusachtige vulkaan en langs machtige
dinosaurussen'

WANNEER GELDIG
- Van 2 t.e.m.18 april
- Op 23, 24 en 30 april en op 6 juni
- Van I mei t.e.m. 26 juni: op donderdag, vrijdag.
zaterdag en zondag
- Van 27 juni t.e.m. 31 augustus
- Van 3 september t.e.m. 30 oktober: op zaterdag
en zondag
- Van 31 oktober t.e.m. 6 november
- Voor een actueel overzicht van de openingsdagen: kijk op de website

OPENINGSUREN
- Voor de exacte openingsuren: kijk op de website
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WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 1 dag op voorhand
- Groepen: 1 week op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar <oo
- Vanaf het station nog 400m te voet

Ontdek zeker ook de gloednieuwe
Vlindervlucht. Laat je meenemen
in de wondere wereld van Maya de Bij.
Flip en al hun vriendjesl
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GRATIS

GRATIS

€ 10,00

PRIJZEN

PER PERSOON

INDIVIDUEEL EN.GRQEPEN
t.e.m. 85 cm

gratis

van 85 cm t.e.m. 100 cm

( 13,50

van 100 cm t.e.m. 69 jaar

( 19,95

vanaf70 jaar

(13,50

Rolstoelbegeleiders: gratis
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