
  

   

 

DE ORION-MISSION, EEN WEEKEND TUSSEN DE STERREN MET DE 

FAMILIE OF VRIENDEN! 

 

Het Euro Space Center, Europa's enige themapark over de ruimte, biedt u een 

nieuwe kans om naar de sterren te reiken. De lancering van de nieuwe Orion-

missie biedt u inderdaad een unieke gelegenheid om gedurende twee dagen de 

opleiding van astronauten mee te maken. 

 

Terwijl ze wachten om de helden van de ruimteverovering te kunnen vervoegen, 

kunnen groepen vrienden of families twee dagen lang onbeperkt toegang 

krijgen tot alle attracties die een bezoek aan het Euro Space Center zo speciaal 

maken. Van de Moonwalk tot de Space Rotor, via de Mars Village, wij doen er 

alles aan om u in de voetsporen van de ruimtepioniers te laten treden en, voor 

de duur van de missie, deze avonturiers van het extreme te laten vergezellen in 

het grootste avontuur van de mensheid... 

 

Naast kosmische herinneringen biedt de Orion-missie aspirant-astronauten de 

unieke kans om te genieten van twee activiteiten die gewoonlijk zijn 

voorbehouden voor de stages aan het Euro Space Center... u krijgt één extra 

kans om uw nieuwe vaardigheden te perfectioneren en uw eerste 

astronautenstrepen te verdienen! 

  

https://eurospacecenter.us5.list-manage.com/track/click?u=e3b418ccd2cb4278df3724107&id=9d17f22fa9&e=aec42f6299


 

      

  

De ORION-missie wordt aangeboden voor 129€ per persoon en combineert 

onbeperkte toegang tot het binnen- en buitenpark gedurende twee dagen, 

toegang tot het didactisch kunstmuseum Mudia in Redu, maaltijden en één 

overnachting in een ruimtekamer*... Een uniek verblijf om samen te beleven en 

nieuwe herinneringen te creëren, de tijd van een rondreis in een baan om de 

aarde. 

 

Naast de nieuwe Orion-missie biedt het centrum een Discovery-missie aan die 

de astronautenopleiding voor de moedigsten zal vervolledigen. 

 

Perscontact 

Bénédicte Joguet – MarCom-Directrice 

Email : benedicte.joguet@eurospacecenter.be 

GSM : +32 (0) 476 77 07 05 

  

* De missie is alleen beschikbaar op vooraf geboekte datums en afhankelijk van beschikbaarheid. 
 

 

MEER INFORMATIE  
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