Halloween
12
sep
2019

Ieper baadt vanaf 11 oktober 3 weken lang in Halloweensfeer:
Halloweendecoratie, griezels, versierde etalages, een spookhuis, een
Halloweentocht, …
Haunted House ‘Hotel 31’ by Daementia vzw
Ieper, voorjaar 1947. De stad wordt met enkele onrustwekkende verdwijningen
geconfronteerd. Allen hebben een ding gemeen: de vermisten waren recent bij ‘Hotel
31’ te gast. Grondig speurwerk levert niets op en het beruchte hotel biedt sinds kort
weer vreedzame overnachtingen aan. Of die schijn probeert men in elk geval hoog te
houden…
 Locatie: Hotel 31, Colaertplein te Ieper
 Data: 25.10 | 26.10 | 31.10 | 1.11 | 2.11
 Openingstijden: 19u00 tot 00.00u
 Reservatie: op voorhand reserveren hoeft niet, je komt af wanneer je er klaar voor
bent!
 Inkom: ADD 5 EUR
 Leeftijd: +12
 Je wordt in groepjes van 4 à 6 personen door 400 meter duistere wandelgangen
en kamers geleid.
 Parkingplan
 Meer info: www.daementia.be

Halloweentocht 31.10.2019

Neem op donderdag 31 oktober samen met je gezin, familie of vrienden deel aan de
spooky tocht door de Ieperse binnenstad en kom er meer te weten over het
kruidenvrouwtje ‘Mariëtte’ terwijl je verschillende griezelzones trotseert en er heel wat
animatie je pad doorkruist.
Wil je weten hoe het verhaal van het kruidenvrouwtje eindigt? Zak dan zeker af naar de
Grote Markt voor het slotspektakel.
 Datum: 31.10
 Startlocatie: Le Touquetpark te Ieper (stationspark)
 Tijdstip parcours -12: tussen 17u00 en 19u00*
 Tijdstip parcours +12: tussen 19u00 en 21u00*
 Tijdstip slotspektakel @ Grote Markt: 22u15
 Inschrijven: https://www.ieper.be/inschrijvingsformulier-halloweentocht
*Om de 10 min. start een groep van maximum 30 deelnemers.

Animatie
Elke zaterdagnamiddag trakteren griezelige personages je op Halloweensnoepjes. De
verschillende straatacts jagen je tijdens de weekends de stuipen op het lijf.

Etalagewedstrijd
Ook heel wat handelaars zetten hun beste beentje voor. Surf naar de facebookpagina
‘Shop in Ieper’ én like tussen 11 en 31 oktober jouw favoriete etalage en/of horecazaak
in de prijzen.

‘Halloween in Ieper’ is een organisatie van de stad Ieper en het Centrummanagement Ieper
vzw i.s.m. Daementia vzw en Kostumation.

