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Tomorrowland: 4.000 festivalgangers bezoeken Brussel 
 
Tomorrowland opent zijn deuren officieel op vrijdag 22 juli, maar voor enkele duizenden 
festivalgangers begint het feest vandaag. Zo'n 19.000 mensen, die een zogenaamd Global Journey 
Package hadden gekocht, zijn van over de hele wereld toegestroomd. 4.000 daarvan brengen een 
bezoek aan onze hoofdstad in het kader van de Belgian Journey, die wordt afgesloten met The 
Gathering, de spectaculaire openingsavond op de DreamVille-camping in Boom. 
 
Bijna 15.000 passagiers, afkomstig van 70 verschillende luchthavens over de hele wereld en verdeeld 
over 133 vluchten, zijn vandaag donderdag 21 juli in België geland. De vliegtuigen van Brussels 
Airlines waren voor de gelegenheid uitgedost met een galajurk. Daarnaast zijn dertig treinen uit 
Londen, Parijs, Keulen, Düsseldorf en Amsterdam aangekomen in Brussel, met bestemming 
Tomorrowland. 
 
4.000 'Early Birds' kregen de kans om tijdens een 'Belgian Journey' in Brussel te proeven van de 
Belgische cultuur. Op het programma: een bezoek aan het Vaudeville Theater, een bierdegustatie, 
een fotomoment op de Grote Markt, ... 

Het centrum van Brussel werd voor de gelegenheid aangekleed en gehuld in de kleuren van de 
‘United Flag’, de symbolische vlag samengesteld uit de 65 vlaggen van de nationaliteiten die 
aanwezig zijn op Tomorrowland. Op het einde van de dag werden de festivalbezoekers op de Grote 
Markt verwacht voor een Brussels voorsmaakje van hun elektronische reis. 
 
De samenwerking met de Stad Brussel en meer bepaald de toeristische dienst VisitBrussels verliep 
uitstekend. Schepen Philippe Close is enthousiast over deze tweede samenwerking en meent dat 
Brussel zich geen betere evenementen kan wensen om toeristen aan te trekken: 'Wij zijn heel blij dat 
wij nieuwsgierige festivalbezoekers kunnen ontvangen die Brussel willen ontdekken.  Zeker dit jaar, 
na wat onze hoofdstad heeft meegemaakt. Wij beschouwen deze Belgian Journey in Brussel als een 
toeristische en economische troef en een heel mooi uithangbord voor de stad'. 
 
De Brusselse hotelsector werd ook gemobiliseerd om de festivalgangers te ontvangen. Rodolphe Van 
Weyenbergh, secretaris-generaal van de Brussels Hotels Association (BHA), schat dat 'Tomorrowland 
dit jaar in drie dagen voor in totaal bijna 20.000 overnachtingen in Brusselse hotels zal zorgen. De 
Belgian Journey is een uitstekende gelegenheid om aan klantenbinding te doen'.  
Schepen van Toerisme Philippe Close: 'Deze samenwerking en de economische effecten ervan 
bewijzen dat Brussel zich steeds meer profileert als city trip-bestemming'. 
 
Aan het einde van de Belgian Journey verplaatste het feest zich naar DreamVille voor het 
openingsfeest van het festival: The Gathering. Vanaf morgen opent Tomorrowland zijn deuren voor 
zijn 12e editie. 
 


