GEZELLIG GRIEZELEN MET HALLOWEEN
De goedkoopste pretparktickets koop je op VakantieVeilingen.be

Gent, 20 oktober 2015 – De herfstvakantie is in het najaar de beste periode om een
pretparkbezoek in te plannen. Pretparken zetten dan hun beste beentje voor naar aanleiding van
Halloween eind oktober. Zin om mee te griezelen? Of ben je een angsthaas?

De Belgische pretparken noteerden vorige herfstvakantie een recordopkomst dankzij het zachte
weer. Dit jaar willen ze dat record verbreken. En dat zal hen waarschijnlijk nog lukken ook want jong
én oud zijn steeds meer weg van Halloween. De pretparken worden dan ook volledig
ondergedompeld in spoken en pompoenen.
Enkele tips:

Walibi Belgium
Sidder en beef op het grootste Halloween evenement van België! Het park wordt overrompeld door
monsters en freaks, met Scare Zones en spookhuizen. Laat je de stuipen op het lijf jagen op 25
oktober en 3, 4, 5 en 8 november. Nocturnes op 24 en 31 oktober en 1, 2, 6 en 7 november.
Plopsaland De Panne
Ontdek Plopsaland De Panne in een schrikwekkend Halloweenkleedje. Het park blijft extra lang open
tijdens de Ketnet nocturnes (2 t.e.m. 6 november) zodat je de attracties kan testen in het donker. Als
je durft…
Fiesta Mortal in Bellewaerde
Bellewaerde wordt gevuld met griezelplezier voor het hele gezin. Ceremoniemeester Don Eduardo
De Los Muertos laat jullie huiveren van plezier. Op 24 en 25 oktober en van 31 oktober tot 8
november.

Hoe raak je goedkoop aan tickets voor al dit gegriezel?
Wil je verschieten van de monsters, en niet van hoeveel dit uitstapje je kost? Neem dan een kijkje op
VakantieVeilingen.be, het eerste online veilinghuis in België waar je kan meebieden vanaf €1 op een
breed aanbod vrijetijdsarrangementen. Je vindt er alle pretparken van België, maar ook grote namen
uit Nederland en Duitsland.
“Doordat je bij VakantieVeilingen.be zelf bepaalt hoeveel je wil betalen voor je tickets kan je heel
makkelijk een uitstap vinden die mooi in je budget past.”, zegt Katia Longeval, Marketing & Sales
Director België. “En omdat elke veiling echt spannend wordt in de laatste 10 seconden is het kopen
van je tickets ook nog eens een leuke ervaring.”

