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FACTS 

Naam   : Halloween Fright Nights  
Data   : Elke vrijdag-, zaterdag-, en zondagavond van 5 t/m 27 oktober 2019 
      + donderdag 24 oktober 
Website  : Walibi.nl/frightnights 

Openingstijden park : Park vanaf 10:00 uur / Halloween vanaf 18.00 uur tot 23.00 uur.   
   (Bijna) alle attracties blijven tot 23.00 uur geopend.  
 

Ticketverkoop:   
• HFN tickets incl. Haunted Houses en experiences zijn alleen op wabili.nl te 

koop.  
• Met een abonnement heb je ook toegang tot Halloween Fright Nights.  

 
Openingstijden Haunted Houses:  

The Villa:      15:00 uur open             

Haunted Holidays II en Psychoshock: 17:00 uur open 

Jefferson Manor:  18:00 uur open (van 13:00 tot 17:00 geopend 
voor Halloween Spooky Days) 

Experiences: 

The Clinic:     15:00 uur open 

Below:                          17:00 uur open  

 
 

HALLOWEEN FRIGHT NIGHTS 

ENTER INSANITY…  
 
Halloweenfans hebben dit jaar extra veel ongeluk. Want het is de 13e keer dat Eddie de 
Clown als freak der freaks aan het hoofd staat van Halloween Fright Nights. Deze speciale 
editie heeft 4 gruwelijke nieuwe Scare Zones waaronder de gloednieuwe thuisbasis van 
Eddie: Festival of Freaks. Waar monsters, freaks en andere engnekken je tot wanhoop 
drijven. Blijf continu achterom kijken, want Eddie is watching you. 
 

Naast alle attracties is Walibi Holland bekend van de festivals die het park organiseert. In 
oktober organiseert Walibi Holland Halloween Fright Nights. Tijdens Halloween Fright 
Nights zorgen 250 acteurs, verschillende Scare Zones en de beruchte Haunted Houses en 
Experiences er voor dat niemand zich meer veilig voelt! Haunted Houses, Scare Zones & 
Experiences zijn de ingrediënten van Halloween Fright Nights. De Scare Zones zijn vrij 
toegankelijk. Voor de Haunted Houses & Experiences moeten aparte tickets gekocht 

https://www.walibi.nl/frightnights/nl
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worden. Een Haunted House is een loopspookhuis, waarin tientallen acteurs bezoekers de 
stuipen op het lijf jagen. Een Experience is intenser dan een Haunted House. Je ondergaat 
deze individueel of in kleine groepjes. Het kan zijn dat je aangeraakt wordt door onze 
acteurs. Voor meer info zie de beschrijving bij de Clinic en Below.  
 
Naast al het Halloween spektakel zijn er in verschillende area’s dj’s aanwezig die voor een 
lekker muziekje zorgen.  
 
Wat zijn Scare Zones, Haunted Houses en Experiences? 

Haunted Houses zijn huizen waar je doorheen kunt lopen. Onderweg zullen vele acteurs je 
de stuipen op het lijf jagen. Scare Zones zijn gethematiseerde gebieden in het park, waar 
diverse acteurs rondlopen die zorgen dat je je nergens meer veilig voelt. Experiences zijn 
intenser dan de Haunted Houses, je ondergaat deze individueel of in kleine groepjes en het 
kan zijn dat de acteurs je aanraken.  

 

Uitleg Scare Zones, Haunted Houses en Experiences 
Campsite of Carnage 
Rednecks hebben camping ‘The Sunshine’ overgenomen. Zij zijn niet gediend van 
‘trespassers’. Tenzij een kettingzaag in je nek geen probleem voor je is, moet je ver 
weg blijven van deze vergane camping! 
 
Eddie’s Festival of Freaks (nieuw) 
Dit jaar staat Eddie de Clown voor de 13e keer aan het hoofd van Halloween Fright 
Nights. Omdat 13 het lievelingsgetal van Eddie is organiseert hij een feestje en jij 
bent uitgenodigd! Hij opent de deuren van zijn lair waar hij woont met al zijn freaks 
en monsters! Een unieke 360 graden entertainment beleving gehost door de Clown 
zelf. 
 
Firepit 
Niet alleen jij, maar ook Rednecks genieten van een goed feestje en een lekker 
biertje! Rednecks doen dit wel op hun eigen manier. Ben jij niet vies van een rochel 
op de grond, een boer in je gezicht en het gekriebel van een ongewassen baard, dan 
is de Firepit voor jou the place to be! 
 
Nightmares (Nieuw) 
Veel kinderen hebben nachtmerries. De meeste groeien hier uit, maar sommige niet. 
Slaap lekker. 
 
Pirates Cove 
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All hands on deck! De moordlustige piraten bemanning van Queen Anne’s Revenge 
wacht je op in Pirates Cove. Weet jij je hoofd boven water te houden of zullen zij je 
kielhalen en dwingen ‘de plank’ te lopen? Ahrrrrr! 
 
Tangled Twigs (Nieuw) 
Dit prachtige stuk ongetemde natuur lijkt op het eerste gezicht heel vredig, tot dat je 
iets verder kijkt. Duistere schimmen en vreemde geluiden klinken uit grote holen en 
de takken van de bomen lijken je te willen wurgen. Het is jij tegen mother nature! 
 
Villains (Nieuw) 
Superhelden kunnen niet bestaan zonder slechteriken. In deze scarezone hebben 
alle slechteriken zich verzameld. Het is kwaad tegen kwaad, ze hebben namelijk 
allemaal het zelfde doel: Wereldheerschappij!  
 
Twisted Hellfire 
De demonen gaan de strijd aan met hun onderdanen… en met jou! Weet jij aan het 
hellevuur te ontsnappen en de demonen te verslaan, of ga jij in vlammen op? Een 
ding is zeker… Je bent meer dan welkom in de hel! 
 
Haunted Houses 
 
The Villa 
Altijd al de hoofdrol in een horrorfilm willen spelen? Audities zijn hier tijdens 
Halloween niet nodig. Betreed The Villa en je belandt in een Hollywood hel! Weet je 
wel heel zeker dat je wilt schitteren als filmster? 
 
Psychoshock 
In het lab wordt onderzoek gedaan naar angst. Voor bizarre experimenten zoeken zij 
voortdurend verse proefpersonen. Wees dus gewaarschuwd als je Psychoshock 
binnengaat… 
 
Haunted Holidays II 
Haunted Holidays, de klassieker, intenser en enger dan ooit! Van tijd geen besef 
meer. En jouw feestdagen onherkenbaar verminkt. Het is tijd voor een feestje, maar 
wel je laatste… 
 
Jefferson Manor 
Een oud, verlaten landhuis. Jaren geleden is hier de familie Jefferson op mysterieuze 
wijze overleden. Als je de geruchten moet geloven, riepen de Jeffersons geesten op. 
Kloppen deze geruchten en is dit de familie fataal geworden…? 
 
Experiences 
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Below 
Jij bent het nieuwste teamlid van de NOPCS (New Orleans Pest Control Services). Dit 
is een team dat de meest hardnekkige ongedierteplagen bestrijdt. Jullie krijgen een 
niveau 5 melding binnen: het hoogste dreigingsniveau. Time for action! Met je team 
betreed je de Backswamp Service and Gas Station op zoek naar de 
ongedierteplaag… Maar wat treffen jullie aan? Is het wel ongedierte? 
 
The Clinic 
Durf jij het aan om een behandeling te boeken in deze beruchte kliniek? Dr. adams 
neemt je met de grootste zorg en precisie onder handen. Zoals bij een goede 
zorginstelling hoort, is dr. adams erg strikt in zijn geheimhouding. Eén ding kunnen 
we je wel vertellen, je verlaat de kliniek als een heel ander mens! tenminste, als je de 
kliniek verlaat… 


