
PROGRAMMA
OPEN TOT

23:00 UUR!

15, 22 & 29 JULI, 5 & 12 AUGUSTUS

BANANA WATER RACE
12:00 – 22:00 uur 

Water links naast Robin Hood

Krijg jij maar geen genoeg van alle spanning 
en sensatie? Spring dan snel op de banaan en 
vlieg met hoge snelheden over het water!  
#hardgaanophetwater 
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CHILL OUT
12:00 – 23:00 uur 

Naast station Walibi Express

In de Chill Out kun je genieten van heerlijke 
drankjes en ijsjes, zodat je weer fris hard  
kunt gaan! 
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FLYBOARDING
12:00 – 22:00 uur 

Water links naast Robin Hood

53 Door middel van water onder hoge druk word je 
uit het water getild en vlieg je door de lucht! Er 
is een te gekke demo te zien, maar ook jij kan 
ervaren hoe het is om zo vrij als een vogel door 
de lucht te vliegen! Schrijf je in, want vol = vol. 
Inschrijven kan bij de crew bij het flyboarden.

RELAX 
10:00 – 23:00 uur 

Naast Hollywood Bakery
1 Even op adem komen? Dat kan perfect in de  

chill area aan het water naast Mainstreet met 
palmbomen, strandlakens, een heerlijk drankje en 
een DJ in het water die voor chille muziek zorgt!

APRÈS SKI FEESTJE
18:00 – 23:00 uur 

Plein naast Crazy River
13 Handjes in de lucht en voetjes van de vloer….

op het plein naast Crazy River is het feest! Alle 
bekende feestknallers komen voorbij. Heb jij een 
verzoekje? Geef het door aan de DJ. Ook speel 
je dit jaar leipe spelletjes in het Feestcafé!

THE IBIZA FOAM PARTY
18:00 – 23:00 uur 

Exotique

39 Hier ga je hard in een dikke laag foam op de 
beats van de DJ. Party time! Alle ingrediënten 
zijn aanwezig voor een te gek feestje: palm-
bomen, strandballen, foam en heerlijke cocktails! 

COLOR EXPLOSION
18:00 – 23:00 uur 

Pad tussen La Grande Roue 
en Winner’s Circle

Hier wordt vette dance muziek gedraaid. Als de 
beat dropt, ontstaat er een mega vette kleur- 
explosie waarin jij en je vrienden de kleurpoeder 
door de lucht gooien! Be there!
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SHARE A COKE WITH… WALIBI!
12:00 – 23:00 uur 

Naast station Walibi Express
in de Chill Out

Kom langs voor een Happiness Experiences en 
maak kans op coole prijzen! Speel een leuk spelletje, 
laat je haar door professionele kappers in een 
festival look knippen of maak gebruik van het 4G 
netwerk inclusief oplaadpunten voor je mobiel! 
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SUPERSTIJL!
18:00 – 23:00 uur 

Mainstage

Door middel van een mobiele app op je smart-
phone en stemkastjes in het publiek is het mogelijk 
om elk kwartier een dance-stijl te kiezen. Dans jij 
de sterren van de hemel op elk genre? Kom naar 
Superstijl! en laat zien wie het beste kan dansen.

De nummers corresponderen met de nummers op de reguliere parkplattegrond.   
Walibi Holland behoudt zich het recht voor om programmawijzigingen door te voeren.

BEKIJK HET PROGRAMMA IN DE GRATIS WALIBI HOLLAND APP! 
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