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Een magische reis met bestemming Tomorrowland
Tomorrowland opent officieel pas de deuren op vrijdag 24 juli, maar voor heel wat festivalgangers begint het
feest al een dag vroeger. Op donderdag komen zo’n 20.000 mensen vanuit de hele wereld toe via Global
Journey, landen er bijna 15.000 op Brussel Airport, bezoeken 4.000 vroege vogels onze hoofdstad op de
Belgian Journey én is er ‘The Gathering’, de spetterende openingsparty op camping Dreamville.
Feesten op 12 km hoogte
Bijna 15.000 passagiers vanop 72 verschillende luchthavens uit de hele wereld landen donderdag 23 juli met
één van de 165 partyflights in België. De vliegtuigen van Brussels Airlines worden voor de gelegenheid in een
betoverend kleedje gestoken. Een dj bezorgt de reizigers op 12 kilometer hoogte al een voorsmaakje van het
festival. Festivalgangers die vanuit Frankfurt vertrekken, wacht nog een extra verrassing. Zij worden vlak voor
ze op het vliegtuig richting België stappen, getrakteerd op een spetterende Gate Party. Er zijn trouwens ook
eenendertig treinen uit Londen, Parijs, Cologne, Düsseldorf en Amsterdam met bestemming Tomorrowland.
Belgian Journey in Brussel
Tegelijkertijd proeven zo’n 4.000 Early Birds van de Belgische cultuur in Brussel tijdens de Belgian Journey. Op
het programma: ‘schilderen met chocolade’, ‘beer tasting’, ‘een bezoek aan het Stripmuseum’… Die dag wordt
de Brusselse binnenstad voor de gelegenheid omgetoverd tot een kleurrijk spektakel en bedekt met de United
Flag, een symbool voor de verschillende nationaliteiten op Tomorrowland. Maar liefst 65 vlaggen werden aan
elkaar genaaid en vormen één geheel. Op het einde van de dag worden de festivalgangers op het Beursplein
verwacht, waar ze getrakteerd worden op lekkere Belgische specialiteiten uit hippe foodtrucks. De
samenwerking met de Stad Brussel via het kabinet van Toerisme verliep vlot. Schepen van Toerisme Philippe
Close, is dan ook enthousiast over deze samenwerking en zegt: “Met open armen ontvangen we de
nieuwsgierige feestgangers die Brussel willen leren kennen. We zien erop toe dat alles goed verloopt zodat de
ze onze mooie stad op een correcte manier ontdekken. Deze samenwerking met de organisators van
Tomorrowland, laat zien dat we openstaan voor toekomstige samenwerkingen met bedrijven van buitenaf. We
beschouwen deze Belgian Journey dan ook als een toeristische en economische meerwaarde en zelfs als een
boost voor de Stad.” Volgens Rodolphe Van Weyenbergh, Secretaris-Generaal van Brussels Hotels Association
(BHA), “loopt het aantal overnachtingen, rechtstreeks gelinkt aan Tomorrowland, op tot 20.000, verdeeld over
drie dagen.” Voor Philippe Close zijn “de samenwerking en de positieve economische weerslag ervan, het
bewijs dat Brussel zich meer en meer positioneert als zijnde dé stad bij uitstek om een City trip naar te doen.
20.000 overnachtingen maken van de ‘Belgian Journey’ één van de grootste economische evenementen in de
Brusselse hotelsector.
In aanwezigheid van Philippe Close, Brussels Hotels Association (BHA), vertegenwoordigers van Tomorrowland
en Choco Story, heeft een persconferentie plaatsgevonden in het stadhuis van Brussel om lokale en nationale
pers over de ‘Belgian Journey’, die op 23 juli plaatsvindt in Brussel, in te lichten.
Nadien richting DreamVille
Van daaruit gaat het richting DreamVille voor de openingsparty ‘The Gathering’. Een dag later is het écht zo
ver. Dan openen de magische poorten van de elfde editie van Tomorrowland.
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