Puy du Fou
Contactpersoon media
Mijke de Jong
T: +31(0)6 41 44 91 16
Netherlands@interfacetourism.com

Puy du Fou opent reserveringen voor seizoen 2021
Data opening Puy du Fou España ook bekend
Amsterdam, 12 oktober 2020 - Vanaf vandaag is het mogelijk om reserveringen te maken voor het
volgende seizoen (2021) bij het Franse themapark Puy du Fou, dat onlangs bij de TripAdvisor Travellers
Choice Awards werd uitgeroepen tot het nummer 2 pretpark van de wereld. Het gaat dan om
reserveringen voor de verschillende entreekaarten, overnachtingen in de themahotels in Cité Nocturne
en voor de avondshow Cinéscénie, een anderhalf uur durend spektakel met meer dan 2.500 vrijwilligers
op een 23 hectare groot toneel. Het nieuwe seizoen begint op zaterdag 3 april en belooft weer vol
verrassingen te zitten.
Twee originele creaties en terugkeer van een bijzonder hardloopevenement
In 2021 is het Grand Parc maar liefst 176 dagen geopend en zal het avondspektakel Cinéscénie 31 keer
plaatsvinden in de weekenden in de zomer. Volgend seizoen worden ook twee originele creaties
geïntroduceerd, die binnenkort worden onthuld. Daarnaast zal het hardloopevenement ‘La Foulée des
Géants’ na een jaar afwezigheid weer terugkeren naar het park. Op 9 oktober kunnen geschiedenis- en
hardloopfanaten een heel bijzonder 11 kilometerlang parcours lopen waarbij ze sprongen in de tijd
maken: van de start bij de Romeinse Arena, door het dorp van de Merovingen naar een Middeleeuws
dorp waarbij je onderweg oog in oog komt te staan met Vikings, musketiers, ridders en hofdames.
Laatste weken huidig seizoen
Het non-mainstream familiepark Puy du Fou is nog tot 1 november open. Van ridders, Vikingen en
paarden tot zwaardvechters, flamencodansers en roofvogels; alles komt voorbij in de artistieke shows
van Puy du Fou. De voorstellingen vormen een combinatie van lokale legendes en echte gebeurtenissen
waarbij romantiek, emotie en historie centraal staan. In de laatste weken van dit seizoen kan er ook
iedere avond genoten worden van de grote originele creatie van 2020; ‘Les Noces de Feu’. Deze
avondshow is een fantastisch spektakel waarbij dansers en gigantische decors uit de diepten van het
meer opduiken en luchtspiegelingen tot leven komen. Eeuwige liefde wordt gevierd in een sprookje van
water en vuur.
Binnenkort: Puy du Fou España
Na twee jaar groot succes met de grote nachtshow "El Sueño de Toledo" opent Puy du Fou España
volgend jaar de deuren van een nieuwe wereld. Vanaf 27 maart 2021 kunnen bezoekers in Puy du Fou
España een grote reis te maken door de geschiedenis van Spanje. In het 30 hectare natuurpark vinden
er dagelijks 4 grote voorstellingen plaats en zijn er 3 historische dorpen te bezoeken. Tickets en
verblijven voor Puy du Fou España en de nachtshow "El Sueño de Toledo", zijn vanaf 27 oktober te
boeken. Meer informatie op: www.puydufou.com/espana
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Praktische informatie Puy du Fou
 Seizoen 2021: 3 april tot 1 november 2021
 Entree park: vanaf €37 (volwassene) of €27 (kind)
 Overnachting in hotel + entree park: vanaf €62 per persoon
 Informatie en reserveringen via: www.puydufou.com/en of +33 (0) 820 09 1010.
 Hoe er te komen: Puy du Fou ligt op slechts 2,5 uur rijden van Parijs en de grote steden van
Frankrijk. Voor gezinnen die aan de populaire kust van de Vendée verblijven, is Puy du Fou een
populair dagje uit of een uitstekende tussenstop om de reis te onderbreken.
 Lees meer over de COVID-19 maatregelen in het park:
https://www.puydufou.com/france/nl/informatie-coronavirus-covid-19

-EINDE_______________________________________________________________________
Noot voor de redactie, niet bestemd voor publicatie:
Download hoge resolutie beelden via de beeldenbank. Voor media die in de regio zijn is het mogelijk om Puy du
Fou te bezoeken (met gezin en inclusief overnachting in een van de themahotels van het park). Neem daarvoor –
en voor overige (beeld)aanvragen of suggesties - contact op met Interface Tourism Netherlands – PRvertegenwoordiger van Puy du Fou - Mijke de Jong (06 41 44 91 16)/ Nick van der Vaart (06 41 44 90 76) of via
netherlands@interfacetourism.com.
Over Puy du Fou
Puy du Fou werd opgericht in 1978 en is een volledig atypisch themapark. Het werd twee keer verkozen tot beste
park ter wereld: in maart 2012 in Los Angeles (Thea Classic Award) en opnieuw in november 2014 in Orlando
(Applause Award). Puy du Fou creëert grootscheepse shows die een beroep doet op de verbeeldingskracht en
emotie van de bezoekers. Puy du Fou heeft een uniek artistiek model in de wereld van de vrije tijd uitgevonden,
waarbij van lokale legendes en echte gebeurtenissen tot leven komen in indrukwekkende shows van wereldklasse.
Puy du Fou is een groep die bestaat uit hoofdzakelijk een Association Loi 1901 (een vereniging zonder
winstoogmerk) en een Simplified Joint Stock Company. De vereniging organiseert het Cinéscénie spektakel met
4200 vrijwilligers en is eigenaar van de Simplified Joint Stock Company die het Grote Park beheert (63 dag- en
avondspektakels, 4 historische dorpjes, 22 restaurants en 6 themahotels). Er zijn 2.500 mensen in dienst. De twee
organisaties verzekeren hun toekomst door de Puy du Fou Academie (een basisschool met een extra focus op
kunst) en de Junior Academie (artistiek opleidingscentrum) te financieren. Beide leiden jaarlijks ruim 700 jongeren
op in de spektakelkunsten en -technieken. Met Puy du Fou International deelt het park zijn expertise met de
wereld. Op dit moment is het park bezig met het creëren van een park in Spanje - gebaseerd op het Puy du Foumodel - en met het ontwerpen van shows in andere continenten, zoals in China. Sinds zijn oprichting kent Puy du
Fou een constante groei dankzij zijn artistieke lef en permanente investeringen. Kijk voor meer informatie
www.puydufou.com, of op de officiële Facebook- en Instagram pagina’s.

