Halloween 2018: griezelig veel plezier voor groot én klein met Fiësta Mortal op 13, 14, 20
en 21 oktober en elke dag van 27 oktober tot en met 4 november 2018
Met Halloween voor de deur, staat Bellewaerde weer helemaal in het teken van Fiësta Mortal !
Durf jij het Mexicaanse Feest van de Dood te vieren ?
Op het bloederige menu van ceremoniemeester Don Eduardo de los Muertos: Halloween
Specials voor de hele familie, een bloedstollende 4D film, een magische illusieshow, TrollPark
voor de allerkleinsten, angstaanjagende spookhuizen én een vuurwerkspektakel !
Fiësta Mortal belooft dit jaar nóg spannender te worden, want Don Eduardo’s feest wordt
verstoord door zijn zus, Doña Lucia. Zij danst op élk graf en wekt élke dode tot leven, tot ze haar
vermoorde geliefde terugvindt. En dat is niet naar de zin van Don Eduardo ...
Kom jij binnenkort naar Bellewaerde ? Bereid je dan voor op het griezeligste feest van je leven !

Fiësta Mortal: voor groot én klein

Don Eduardo heeft een hoop kleurrijke trollen uitgenodigd op Fiësta Mortal. De monstertjes
zetten Bellewaerde op stelten met speciale attracties voor de allerkleinste griezelaars. Bovendien
valt er dit jaar nóg meer te beleven voor het hele gezin, zoals een magische bellenblaasshow én
een spannend doolhof !

Love After Death : een bloedstollend magische show

Op de ‘Dag van de Doden’ bezoekt Pedro het graf van zijn vriendin, wanneer hij de kans krijgt om
haar weer tot leven te wekken. Het begin van een groot avontuur dat Pedro terugbrengt naar de
allerdonkerste middeleeuwen. Geniet met de hele familie van dit magisch spektakel en beleef de
duizelingwekkende stunts vanop de eerste rij.

NIEUWE 4D-FILM: Happy Family - griezelen in 4D

De 4D-film Happy Family prikkelt alle zintuigen. Letterlijk. Ontdek hoe een pretparkbezoek
helemaal op hol slaat wanneer een familie in monsters verandert ! Mama, papa en de kids zijn
plots vampier, Frankenstein, mummie en weerwolf ! Dender jij mee in dit spookachtig avontuur ?

NIEUW SPOOKHUIS: Voodoo Villains - waar je nachtmerries zich ontpoppen

Dit jaar zijn de spookhuizen van Fiësta Mortal angstaanjagender dan ooit ! Dol op nachtmerries
? Daal af naar de kille gangen van Mortal Mine, schrik je rot in Hospital Fa(n)tal 2.0, schreeuw
de longen uit je lijf op Camping Corpse en verdwaal in Freaky Forest. Of, als je écht een durver
bent: het gloednieuwe Voodoo Villains spookt van de voodoogeesten en duistere rituelen. Wees
gewaarschuwd !

Als de duisternis valt …

Fiësta Mortal vieren is nóg leuker in het donker. Daarom is Bellewaerde 6 avonden open tot 21u.
Met telkens een muzikale vuurwerkshow als spectaculaire afsluiter ! Afspraak op de Mortal
Nocturnes: 20, 27 & 31 oktober en 1, 2 & 3 november 2018.

