
Mysteryland verkoopt zaterdag-kaarten sneller uit dan ooit 
  
Alle kaarten voor de zaterdag van Mysteryland 2018 zijn in handen van festival-fans uit meer 
dan 80 verschillende landen. Mysteryland is heel erg blij dat de kaartverkoop dit jaar sneller 
gaat dan ooit. Het festival, dat traditiegetrouw het einde markeert van de Nederlandse 
festivalzomer, vindt dit jaar plaats van 24 tot en met 26 augustus. In totaal zullen er meer 
dan 300 artiesten optreden op 17 podia die verdeeld zijn over het kleurrijke en groene 
festivalterrein in Haarlemmermeer, vlakbij Amsterdam. 
 
Er zijn nog wat opties voor degenen die Hardwell, Fatboy Slim, KSHMR, Sunnery James & 
Ryan Marciano, Paul van Dyk, Sven Väth en de meer dan 100 andere artiesten die zaterdag 
optreden niet willen missen: Camping Tickets en Weekend Tickets zijn nog beschikbaar. 
 
Bezoekers die het liever bij één dag houden kunnen nog een Sunday Ticket kopen:  
Axwell /\ Ingrosso, Dimitri Vegas & Like Mike, Sam Feldt en Hardstyle-man van het moment 
Headhunterz zijn een paar van de namen van de meer dan 100 artiesten die de podia zullen 
betreden op de laatste dag van Mysteryland 2018. Liefhebbers van urban muziekstijlen 
kunnen ook hun hart ophalen met optredens van Dirtcaps, Yellow Claw en een van de meest 
gevraagde festivalacts van deze zomer, Ronnie Flex & Deuxperience. 
 
Sinds 2014 faciliteert de organisatie voor bezoekers een camping die onderdeel is van het 
mooie festivalterrein. Een Camping Ticket geeft toegang tot de ultieme Mysteryland-
ervaring: drie volle dagen en nachten festivalbeleving. De camping is een smeltkroes van 
diverse nationaliteiten en leeftijden. Het campingterrein is voorzien van onder andere een 
tattoo-shop, hippie markt, verkleedkraam, food-truck plein, 24uurs-service en er zijn yoga 
en massage-sessies voor de vroege vogels. 
 
Op vrijdagochtend opent het festival haar deuren voor campinggasten die zijn uitgenodigd 
voor een exclusieve twaalf uur durende pre-party op zes podia. Op zaterdag eindigt de 
festivaldag voor campinggasten met een exclusieve after-party waar onder meer Nicky 
Romero, Sam Feldt, Fedde Le Grand en Sander Van Doorn optreden. Gasten die op de 
camping willen verblijven kunnen een eigen tent meenemen of kiezen uit verschillende 
Camping Packages bestaande uit onder andere Tiny Houses, comfortabele Luxury Lodges en 
Group Tents waar tot wel twintig man in kunnen verblijven. 
  
Mysteryland en Amsterdam gaan hand in hand. Bezoekers die een onvergetelijke 
festivalervaring willen combineren met een citytrip of de voorkeur geven aan de luxe van 
een hotel kunnen kiezen voor een Hotel Package. Hotel Packages variëren van een tot drie 
nachten in verschillende soorten hotels in de omgeving van het festival of in Amsterdam. Bij 
alle Hotel Packages is transport van en naar het festival, een 24-uurs klantenservice en, niet 
onbelangrijk, een late check out inbegrepen. 
 
De volledige line up en meer informatie vind je op www.ML.nl 
  
www.ML.nl 
Facebook: https://www.facebook.com/Mysteryland/ 
Instagram: https://www.instagram.com/mysteryland_official/ 
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCYX_IcIznJjbV_CeiIsoJYA 
 
Mysteryland is een ID&T event. 
 


