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Efteling-attractie Danse Macabre uniek in de wereld 

Een spookspektakel vol duistere wendingen 

Danse Macabre, de nieuwe Efteling-attractie die in 2024 zal openen, krijgt een spectaculair 

ritsysteem dat nog nergens ter wereld gebouwd is. Het spookspektakel vol duistere wendingen 

zal bezoekers laten dansen op de muziek van het gelijknamige muziekstuk. Op een grote 

draaischijf van 18 meter doorsnee, met daarop 6 kleinere draaischijven, staan 6 koorbanken 

waarin in totaal 108 bezoekers kunnen plaatsnemen. De grote draaischijf zal stijgen, kantelen 

en dalen, en als een munt ronddraaien voordat deze plat valt. Danse Macabre wordt onderdeel 

van een compleet nieuw themagebied. De omgeving is een mysterieus decor waarin het 20 

meter hoge attractiegebouw meteen de aandacht vangt. Het themagebied met horeca, retail en 

bijpassend entertainment vormt het griezeligste stukje Efteling. 

 

Uniek ritsysteem 

https://peetersprbv.createsend1.com/t/t-e-aklhdo-jjjrttldf-h/


Intamin, de gerenommeerde Zwitserse fabrikant van pretparkattracties, heeft in nauwe samenwerking 

met de Efteling een compleet nieuw ritsysteem voor Danse Macabre ontwikkeld. De spannende 

attractie is een combinatie van verschillende bestaande attractieonderdelen en is daarmee uniek in de 

branche. Danse Macabre is het beste te omschrijven als een thrill ride met immersieve showtechniek.  

Familie Charlatan 

Danse Macabre komt te liggen in het griezeligste stukje Efteling, het Huyverwoud. Passend bij het 

nieuwe themagebied introduceert de Efteling nieuw entertainment. Vanaf 19 november kunnen 

bezoekers vlakbij het bouwterrein van Danse Macabre alvast kennismaken met de familie Charlatan 

en hun bijzondere draaiorgel Esmeralda. De familie Charlatan trekt al generaties lang de wereld rond. 

Na vele omzwervingen hebben ‘Professor doctor’ Virginie Charlatan en haar man Otto hun intrek 

genomen in het Huyverwoud. Vooral Virginie weet het zeker. Haar hele leven is een voorbereiding 

geweest om te landen op deze griezelige plek. 

 

Wereld vol Wonderen 

Sinds de opening van het Sprookjesbos in 1952 - precies 70 jaar geleden - is de Efteling uitgegroeid tot de grootste 

toeristische bestemming van de Benelux. De Efteling omvat naast het attractiepark ook het Efteling Hotel, de 

vakantieparken Efteling Bosrijk en Efteling Loonsche Land, en het Efteling Theater. 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. Vanaf 14 november is het Winter Efteling. Voor informatie of reserveringen: tel. +31 (0)416 537 777 

of www.efteling.com. 
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