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Efteling trekt zomer op gang met Efteling Midsummer Festival 
Uniek Efteling-event in festivalsfeer op 17 juni 2017 
 
Op zaterdag 17 juni viert de Efteling de langste dag van het jaar met het Efteling Midsummer 
Festival. Op de meest feeërieke plek van Nederland vindt voor de derde keer dit unieke festival 
plaats. Tot de nacht valt, worden festivalgangers verwend met live muziek, foodtrucks met 
heerlijke specialiteiten, en verrassend entertainment op verschillende Midsummer Areas. Tijdens 
het festival zijn alle attracties gewoon open.  
 
Voor de ‘foodies’ is er genoeg te doen op het festival. Op de Speelweide bevindt zich namelijk een 
waar streetfood walhalla met de grootste pop-up barbecue van Nederland. Toegankelijke gerechten 
worden hier bereid op gigantische grillen. 
 
Midsummer Areas 

Op het Midsummer Festival wordt de Efteling vanaf 19 uur nóg betoverender. Duizenden 
wenslantaarns versieren de Gondoletta-vijver. In het mysterieuze Spookslotbos kunnen bezoekers 
dansen met een koptelefoon in de Silent Disco. In het Ruigrijk wordt het een feestje met platen waar 
festivalgangers baas over zijn. En het uitzicht vanaf de Pagode wordt met muziek en bubbels 
onvergetelijk. 
 
Kick-off van de zomer 
Fons Jurgens, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Efteling, licht toe waarom het Nederlandse 
attractiepark het Efteling Midsummer Festival viert: “Al voor de derde keer is het Efteling 
Midsummer Festival dé kick-off van de zomer. Tijdens dit festival ontdek je de Efteling van een 
andere kant. We willen vooral twintigers en hun vrienden laten genieten van een heel nieuwe 
Efteling-ervaring, in een hippe setting. Maar natuurlijk zijn alle leeftijden welkom. Het wordt opnieuw 
the place to be voor een relaxt zomergevoel.” 
 
Tickets 
Voor het Efteling Midsummer Festival zijn aparte tickets verkrijgbaar. Wie over een combiticket 
beschikt, krijgt vanaf 14 uur toegang tot het park én het festival. Wie alleen ’s avonds van de Efteling 
en van het Midsummer Festival wil genieten, krijgt met een avondticket toegang vanaf 19 uur. Het 
festival duurt tot 1 uur ‘s nachts, de buitenattracties sluiten om middernacht. Voor tickets en info: 
www.efteling.com/midsummerfestival. 
 
Wereld van de Efteling 
Sinds de opening van het Sprookjesbos in 1952 – 65 jaar geleden – is de Efteling uitgegroeid tot de 
grootste toeristische bestemming van de Benelux, met 4,78 miljoen bezoekers in 2016. De Efteling 
omvat naast het attractiepark ook het Efteling Hotel, het vakantiepark Efteling Bosrijk, het Efteling 
Theater, het Efteling Golfpark en vanaf 31 mei 2017 het vakantiepark Efteling Loonsche Land. Op 1 
juli 2017 opent de Efteling haar grootste attractie ooit: Symbolica. 

http://www.efteling.com/midsummerfestival
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De Efteling ligt net over de grens bij Breda, nog geen uurtje rijden van Antwerpen, en is elke dag van 
het jaar open. Kinderen tot vier jaar genieten gratis toegang. Voor informatie of overnachtingen: tel. 
0031 416 537 777 of www.efteling.com. 
 

 
Noot voor de pers, niet voor publicatie: 
Voor meer informatie en/of beeldmateriaal kunt u terecht bij Kurt Peeters of Heidi Vandenbussche: 

● kurt@peeterspr.be, gsm: +32 (0)474 444 660 

● heidi@peeterspr.be, gsm: +32 (0)486 21 65 15 

Peeterspr verzorgt de public relations voor de Efteling in België. 
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