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ESSENTIE

Gierende zenuwen, klamme handen en kriebels in de buik gevolgd door een  
stevige shot adrenaline… Dát ondervinden bezoekers in Walibi Holland!

In de wilde thrill rides, zenuwslopende attracties of op één van de festivals  
vinden zij gegarandeerd maximale spanning en ontspanning.

Walibi Holland. HARD GAAN. 
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TIJDLIJN

Walibi Holland lanceert 
als eerste Nederlandse 
attractiepark Fast Lane.

De 5D Experience 
wordt geopend.

Het festival Out 
of Control vindt 
voor de 1e keer 
plaats.

De nieuwe naam 
van het park is 
Walibi Holland. 
  
De attractie 
Speed of Sound 
wordt vernieuwd.

Het festival Halloween 
Fright Nights vindt voor 
de 15e keer plaats. 

Het BizNiz Center wordt 
geopend en Walibi zet 
zich hiermee op de kaart 
binnen de zakelijke markt. 
Walibi Holland speelt in 
op de doelgroep en is vol
op online aanwezig. Het 
park lanceert een com
pleet vernieuwde website, 
is dagelijks actief op social 
media en werkt het  
hele seizoen met verschil
lende social influeners 
(youtubers) samen. 

Walibi Holland opent 
de nieuwe hybrid ride 
UNTAMED. De achtbaan 
is omgebouwd door 
het Amerikaanse bedrijf 
RMC (Rocky Mountain 
Construction). 

Het park wordt 
opnieuw ge
opend onder de 
naam Six Flags.
 
Met de slogan 
Rollercoaster 
Capital of Europe 
werd het park erg 
populair bij de 
tieners.

Opening Flevohof

Landbouw en veeteelt 
stonden centraal in 
het park. Er waren 
bijvoorbeeld kassen 
en akkers met allerlei 
planten en bloemen. 
De kinderen konden 
er ook koeien melken 
en brood bakken.

Het park wordt 
overgenomen door 
de Belgische Walibi 
Group en het park 
kreeg de naam 
Walibi Flevo. 

De oranje gekleurde 
kangoeroe kwam 
naar Nederland, 
er kwamen nieuwe 
attracties in het park 
zoals Condor en 
Space Shot.

Premier Parks 
koopt het park, 
met als gevolg 
dat er veel nieuwe 
attracties en acht
banen  
worden gebouwd.

Six Flags wordt 
overgenomen door het 
bedrijf Palamon Capital 
en krijgt de naam Walibi 
World. 

Naast de bestaande 
achtbanen en 
avontuurlijke attracties 
werden er opnieuw 
attracties bijgebouwd 
voor het hele gezin, het 
park werd geschikt voor 
jong en oud.

Het park wordt 
gekocht door de 
Franse organisatie 
Compagnie des 
Alpes.

De attractie Xpress: 
platform 13 wordt 
gethematiseerd en 
opnieuw geopend.

Nieuwe campagne 
‘Hard gaan’, gericht 
op teenagers en 
young adults, gaat 
van start.

Walibi Holland 
opent Lost 
Gravity!

Walibi Holland 
opent NeuroGen/
The Clinic
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RIDES EN EVENTS

Walibi Holland biedt zijn gasten een breed aanbod van attracties. Het grote aantal 
supersnelle achtbanen houdt elke adrenalinejunkie met gemak een dag bezig. Walibi 
Holland beschikt over unieke thrill rides die nergens anders in de Benelux voorkomen.

Zo is er Goliath die maar liefst 46 meter hoog is en een topsneleid heeft van 106 km/u 
en kun je in Speed of Sound de snelheid van het geluid ervaren. Bij Condor hangen 
de benen van de bezoeker te bungelen onder de attractie en in Space Shot schieten 
gasten maar liefst 60 meter de lucht in. 

Verder kunnen bezoekers de zwaartekracht trotseren in Xpress: Platform 13, vergeten 
wat onder en boven is in Lost Gravity, een duikvlucht maken in Skydiver of zich laten 
rondslingeren in Tomahawk. 

Voor de waterratten zijn er waterattracties, zoals Crazy River, El Rio Grande en Splash 
Battle. 

In NeuroGen ervaar je een virtual reality behandeling waarbij je breincapaciteit 
verbeterd wordt.

Sinds 1 juli 2019 worden de gasten van Walibi verwend met UNTAMED, de eerste 
stalen achtbaan op een onderstel van hout in Europa. Hout en staal, 5 inversies en 14 
airtime momenten. Adrenaline gegarandeerd voor iedereen. 

Voor een overzicht van alle attracties: walibi.nl/rides. 
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Walibi Holland staat bekend om haar wilde achtbanen en coole attracties, maar ook 
om de festivals.

SUMMER EVENT LEKKERGAAN
Walibi Holland is tijdens de zomer op maar liefst zes doordeweekse avonden tot  
23:00 uur open. Tijdens deze avonden wordt het park getransformeerd naar een 
festival terrein waar je, naast alle thrill rides, de hele dag uit je dak kan gaan tijdens  
verschillende extra activiteiten. 

HALLOWEEN FRIGHT NIGHTS
Elk jaar in oktober vindt het festival Halloween Fright Nights plaats. Tijdens het festival 
worden gasten vier weekenden lang, elke vrijdag, zaterdag en zondag, de stuipen op 
het lijf gejaagd door gevaarlijke freaks, gewapend met kettingzagen en roestige bijlen.

Maar liefst acht Scare Zones, zes Haunted Houses en scare actors maken dit tot een 
angstaanjagende beleving. Tickets voor het evenement zijn alleen online beschikbaar 
via walibi.nl/frightnights.

..MAAR LIEFST 300 ACTEURS WERKEN MEE AAN HALLOWEEN 
FRIGHT NIGHTS, WAT INMIDDELS IS UITGEGROEID TOT HET 
GROOTSTE EN BESTE HALLOWEEN EVENEMENT VAN EUROPA!
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ZAKELIJKE MOGELIJKHEDEN
Walibi Holland biedt bedrijven verschillende mogelijkheden voor het organiseren van 
zakelijke evenementen, bijvoorbeeld seminars, vergaderingen of productlanceringen. 
Daarnaast biedt Walibi Holland ook vele mogelijkheden om iets te vieren,  
bijvoorbeeld een jubileum, personeelsfeest of familiedag. 

Alle zakelijke mogelijkheden zijn te vinden op www.walibi.nl/zakelijk.

BIZNIZ CENTER
Walibi Holland heeft een BizNiz Center. Dit is dé plek voor zakelijke events op een 
spectaculaire locatie. De combinatie van het BizNiz Center en het attractiepark zorgt 
ervoor dat trainingen, vergaderingen, seminars of productpresentaties een 
angstaanjagend goede indruk achterlaten. 

De trendy ingerichte zalen kunnen helemaal naar wens worden ingericht of 
samengevoegd tot één grote zaal en zijn volledig uitgerust met audiovisuele 
technieken om van elke presentatie een hit te maken.

ZAKELIJK

https://www.walibi.nl/nl/zakelijk
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WALIBI VILLAGE

Naast Walibi Holland ligt vakantiepark Walibi Village. Er zijn 2, 4, 7 en 8persoons 
huisjes aanwezig op het vakantiepark. Bij de huur van een vakantiehuisje is de toegang 
tot Walibi Holland inbegrepen. 

Alle huisjes zijn van alle moderne gemakken voorzien. Zo is er bijvoorbeeld in alle 
huisjes een magnetron, afwasmachine, flatscreen en gratis WiFi aanwezig. 

Daarnaast bevindt zich op het vakantiepark een lounge met bar, zwembad, supermarkt  
en is er de mogelijkheid om fietsen te huren. Tevens kan men er ontbijten en/of 
dineren. 

Meer informatie over het vakantiepark: walibivillage.nl.  

NOOIT MEER  
NAAR HUIS

Voor of na HARDGAAN, HARD CHILLEN
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FAST LANE
Walibi Holland werkt met Fast Lane. Met Fast Lane kunnen de gasten door middel van 
een smartphone een ride in één van de acht deelnemende attracties reserveren. 
Men ontvangt een bericht wanneer er ingestapt kan worden. 

WALIBI HOLLAND APP
De Walibi Holland app biedt de gasten tijdens een bezoek aan het park vele extra  
services. Zo vinden zij makkelijker hun weg door het park door de interactieve  
plattegrond, waarmee bijvoorbeeld een route door het park gepland kan worden. 
Daarnaast biedt de app de gasten gedurende het bezoek verschillende aanbiedingen 
en extra’s aan. Verder kunnen gasten de wachttijden voor de attracties bekijken en 
hun route door het park hierop aanpassen. 

Ook voor een bezoek aan het park biedt de app extra service. Gasten kunnen  
entreetickets kopen mét korting, een huisje boeken of Fast Lane tickets aanschaffen  
via de app. 

De Walibi app is gratis te downloaden in de App Store en Google Play. 
De app is geschikt voor alle Android toestellen, iPads en iPhones.

SERVICES

..WALIBI HOLLAND IS HET EERSTE NEDERLANDSE 
ATTRACTIEPARK DIE EEN DERGELIJK SYSTEEM 

HEEFT INGEVOERD!

https://www.walibi.nl/nl/praktische-info/walibi-app
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* aantal hectare. 140 Ha is net zo groot als 280 voetbalvelden bij elkaar!

** check de plattegrond in de toolkit voor alle gebieden en attracties op walibi.nl/spreekbeurten

12 DAGEN  
HALLOWEEN  
FRIGHT NIGHTS

4.400 
AUTO’S OP HET  
PARKEERTERREIN

300 

ACTEURS

13 HORECA 
GELEGENHEDEN

3.000 KLEDING ITEMS 
TIJDENS HALLOWEEN FRIGHT NIGHTS

6 HAUNTED 
HOUSES

40 GRIMEURS

8 
SCARE
ZONES

1250 MEDEWERKERS 

PER SEIZOEN

100 MEDEWERKERS 
   IN DE WINTERMAANDEN

weetjes &
Cijfers

1,5 MILJOEN VIEWS  
OP DE YOUTUBE VIDEO
ROLLERCOASTERMEAL 3.0 

STUKTV

7 THEMA GEBIEDEN**

SINDS
1971 40 HA 

ATTRACTIEPARK

80 HA 
EVENEMENTENTERREIN

20 HA 
VAKANTIEPARK

*

140 HA 
TOTALE OPPERVLAKTE 

WALIBI HOLLAND

38  
VERSCHILLENDE 
ATTRACTIES

3 WATER 
ATTRACTIES

12 
THRILL
ATTRACTIES

+

6 
SOUVENIR
WINKELS

22.644 
VOLGERS OP TWITTER

74.931 
VOLGERS OP INSTAGRAM

1.418
VOLGERS OP SNAPCHAT

132.151
FANS OP FACEBOOK

https://www.walibi.nl/nl/groepen-zakelijk/scholen/educatie
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FACTS & 
FIGURES...

XPRESS: PLATFORM 13
In 3 seconden op 90 km/h
3 keer over de kop
4,9 G
2014 nieuw gethematiseerd

GOLIATH
46 meter hoog 
1,2 km lange achtbaan
3,9 G
106 km/h
170 seconden

UNTAMED 
1085 meter lange achtbaan 
36,5 meter hoog
92 km/h
14 airtime momenten
5 inversies

… IN LOST GRAVITY KAN 

JE WEL 4,3G VOELEN. DAT 

BETEKENT DAT JE INEENS 

4,3 KEER ZO WAAR BENT.

CONDOR
2 benen los onder de ride
5 keer over de kop  
4,5 G
79,2 km/h
99 seconden

....UNTAMED IS DE 
EERSTE HYBRIDE ACHTBAAN 
IN EUROPA DIE 5X 
ONDERSTEBOVEN GAAT!

SPEED OF SOUND
3 keer vooruit over de kop
3 keer achteruit over de kop
4,5 G
75 km/h
104 seconden

LOST GRAVITY
32 meter hoog 
2 keer over de kop
4,3 G
87 km/h
143 seconden
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ADRES
Walibi Holland
Spijkweg 30 
8256 RJ Biddinghuizen

ALGEMENE CONTACTINFORMATIE  ZAKELIJK
info@walibiholland.nl     sales@walibiholland.nl
0321 32 99 99      0321 32 99 99 (optie 2)

PERSCONTACT
Op zoek naar beeldmateriaal? Wil je iemand van Walibi Holland interviewen?  
Of wil je opnames maken bij Walibi Holland? Neem dan contact op met de PR Functio
naris. Die helpt je graag verder met persfoto’s, filmopnames en andere  
mediazaken.

pers@walibiholland.nl
0321 32 99 04

WEBSITE
Meer informatie over het attractiepark, de zakelijke mogelijkheden of het  
vakantiepark: walibi.nl

SOCIAL MEDIA
Volg Walibi Holland op social media en blijf als eerst op de hoogte van alle  
nieuwtjes, feitjes en winacties:

CONTACTGEGEVENS

Onder voorbehoud van wijzigingen/drukfouten.
Alle rechten voorbehouden.
© Walibi Holland 2017

@WALIBIHOLLAND/WALIBIHOLLAND @WALIBIHOLLAND-
OFFICIAL

WALISNAPS/WALIBIHOLLAND WALIBI HOLLAND

mailto:info%40walibiholland.nl?subject=Informatie-aanvraag%20n.a.v.%20het%20persdossier
mailto:sales%40walibiholland.nl%20?subject=Informatie-aanvraag%20n.a.v.%20het%20persdossier
mailto:pers%40walibiholland.nl?subject=Informatie-aanvraag%20n.a.v.%20het%20persdossier
https://www.walibi.nl/nl
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WALIBI.NL

https://www.walibi.nl/nl

