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Tripadvisor Travellers' award: Puy du Fou Europees 

kampioen en in top 5 van de wereld 

 

TripAdvisor heeft deze week de resultaten gepubliceerd van zijn grote jaarlijkse ranglijst, de 
Travellers' Choice 2019, gebaseerd op beoordelingen en tevredenheid van bezoekers. Puy du Fou 
blijkt opnieuw een speler van wereldformaat als het om themaparken en shows gaat. Beoordeeld 
als nummer 1 van Frankrijk, behoudt Puy du Fou voor het tweede jaar op rij zijn titel van Europees 
kampioen en staat het park daarnaast ook in de top 5 van beste themaparken ter wereld. Daarmee 
laat het Franse park vele Amerikaanse zwaargewichten ver achter zich. 
  
  

Het geheim achter het succes 

Het buitengewone succes van de Puy du Fou formule is met name het resultaat van een gedurfde 
strategie van permanente investering en creatie. Al meer dan 40 jaar spreekt Puy du Fou een 
zelfbedachte universele taal in de entertainmentwereld, en stijgt ver uit boven de normen van de 
sector. Met deze succesformule steelt het park jaarlijks de harten van miljoenen bezoekers uit alle 
windrichtingen.  Na de opening van de nieuwe creatie "Le Premier Royaume" (red. Het Eerste 
Koninkrijk) in 2019, staat Puy du  Fou nu op het punt om Puy du Fou España te dopen met de 
avondshow "El Sueño de Toledo". De première van dit spektakel vindt plaats op 30 augustus.  
  

Travellers' Choise Award 

De Travellers' Choise Awards zijn gecreëerd in 2002 en vormen de grootste onderscheiding van 
TripAdvisor. Het winnen van een Award is zeer belonend, daar het de enige reisprijzen zijn op basis 
van miljoenen meningen van bezoekers uit de hele wereld. Voor de jaarlijkse award-uitreiking, worden 
kwaliteit en klanttevredenheid van attracties en activiteiten beoordeeld, en worden uitzonderlijke 
kandidaten uitgelicht. Met wederom een award op zak beloofd het voor Puy du Fou een mooie tweede 
helft van het seizoen te worden.  
 
 

Praktische informatie 

Seizoen 2019 
6 april t/m 3 november 

  
Ticketprijzen 

- Ticket volwassene vanaf € 36, ticket kind vanaf € 26 
- Voor meer informatie bekijk de website van Puy du Fou 
 

Pakketprijzen 

- Ticket Park + hotelovernachting vanaf €61 
- Voor meer informatie bekijk de website van Puy du Fou 
 

 
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 2 260 000 bezoekers in 2017. Puy du Fou is een groep die bestaat uit hoofdzakelijk een Association Loi 1901 (een 

https://www.puydufou.com/nl/ticketprijzen?language_content_entity=nl
https://www.puydufou.com/nl/ticketprijzen?language_content_entity=nl
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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 (60 dag- en avondspektakels, 4 
historische dorpjes, 27 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 600 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  

 

NOOT VOOR DE REDACTIE, NIET VOOR PUBLICATIE 
Voor meer informatie over Puy du Fou en vraag naar beeldmateriaal, neem contact op met Check-in PR. 
  
Check-in PR 
Eline Heeres 
M: elineheeres@checkinpr.nl 
T: +31(0)6 145 182 35 

 


