
PERSBERICHT – 3 oktober 2019 

 

Puy du Fou opent de reservaties voor het nieuwe seizoen 
nu maandag 7 oktober 

 
 

Vorig jaar werden tijdens de eerste dag van de reservaties reeds 103.000 tickets verkocht. 
Tijdens de eerste minuut waren alle 13.000 tickets voor het eerste avondspektakel Cinéscénie 
uitverkocht. Het themapark gaat de uitdaging aan om dit record te verbreken met alle 
vernieuwingen voor het seizoen van 2020.  

Het seizoen van 2019 loopt nog tot aanstaande 3 november. Ondertussen lanceert Puy du Fou de 
verkoop voor het nieuwe seizoen 2020 nu maandag 7 oktober 2019 om 9u00. Men kan tickets kopen 
voor het park, het avondspektakel Cinéscénie alsook voor de hotels in de Cité Nocturne 

Iedereen jaar opnieuw is dit een spannende tijd voor Puy du Fou en sneuvelen de records. Het 
afgelopen seizoen werden volgende cijfers opgetekend tijdens de eerste dag van de reservaties: 

• +23%  meer reservaties voor de verblijven (2&3 dagen)  

• 7 100 telefoongesprekken 

• 43 000 connecties op puydufou.com 

• 103 000 verkochte tickets 

• 13 000 tickets van het 1e Cinéscénie spektakel verkocht in 1 minuut 

Het volgend seizoen start op 4 april 2020 en er staat veel op de planning:  

• 174 openingsdagen van het Grand Parc 

• 28 voorstellingen van Cinéscénie 

• 3 nieuwe originele creaties 

Het seizoen 2020 is al gestart in Spanje 

In het Spaande Toledo is de verkoop voor het seizoen 2020 van Puy du Fou España al gestart sinds 

dinsdag 1 oktober.  Het avondspektakel, « El Sueño de Toledo » werd recentelijk verkozen tot de 

« Beste creatie van 2019 » in Spanje tijdens de PAC Awards. De 65 voorstellingen van dit grootste 

spektakel gaan door van 8 april tot 24 oktober 2020. Meer informatie op : www.puydufouespana.com 

 

Praktische informatie Puy du Fou Frankrijk 

Seizoen 2020: van 4 april tot 1 november 2020 

Tickets : volwassenen vanaf 37€, kinderen vanaf 27€ 

https://us10.mailchimp.com/mctx/click?url=http%3A%2F%2Fwww.puydufouespana.com&xid=9f77a55cd8&uid=41551209&pool=&subject=&utm_source=PR+update+NL+%2B+bloggers+NL&utm_campaign=8acfe99af5-EMAIL_CAMPAIGN_2019_10_04_11_30&utm_medium=email&utm_term=0_8aa8e7a2ac-8acfe99af5-
https://us10.mailchimp.com/mctx/click?url=http%3A%2F%2Fwww.puydufouespana.com&xid=9f77a55cd8&uid=41551209&pool=&subject=&utm_source=PR+update+NL+%2B+bloggers+NL&utm_campaign=8acfe99af5-EMAIL_CAMPAIGN_2019_10_04_11_30&utm_medium=email&utm_term=0_8aa8e7a2ac-8acfe99af5-


Verblijven : ticket Parc + hotel vanaf 62€ per persoon 

 

Informatie en reservatie : telefonisch op  +33 820 09 10 10 (0,12€/min vanaf vast Frans toestel) of via 
de site www.puydufou.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). In 2018 kreeg het de Award van het beste park in Frankrijk en Europa en stond het op een 

3de plaats in de wereldranglijst volgens de Tripsadvisor Traveller’s Choice Awards voor attractieparken. Vandaag 
is het het tweede grootste park van Frankrijk met meer dan 2 301 000 bezoekers in 2018. Puy du Fou is een 

groep die bestaat uit hoofdzakelijk een Association Loi 1901 (een vereniging zonder winstoogmerk) en een SAS 
(Société par Actions Simplifiées). De vereniging organiseert het Cinéscénie spektakel met 4000 vrijwilligers en 

heeft de SAS in handen die het Grote Park beheert (63 dag- en avondspektakels, 4 historische dorpjes, 22 
restaurants en 5 themahotels). De twee organisaties verzekeren hun toekomst door Puy du Fou Academie (een 

lagere school ‘kunst & studies’) en Junior Academie (artistiek opleidingscentrum) te financieren. Beide leiden 
jaarlijks ruim 700 jongeren op in de spektakelkunsten en -technieken. Met Puy du Fou International verspreidt het 

park zijn knowhow over de wereld en geeft het advies over de creatie van parken en spektakels volgens het 
model van Puy du Fou. Sinds zijn oprichting kent Puy du Fou een constante groei dankzij zijn artistieke lef en 

permanente investeringen.  
www.puydufou.com  
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