
A multimédiás alkalmazások, virtuálisvalóság-
szimulátorok, 5D-s mozi és „holdséta” 
tevékenységek kombinációjával az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap által támogatott Euro 
Space Center célja, hogy minden korosztálynak 
bemutassa a világegyetem titkait.  

A korai 1990-es években épült központ célja, hogy tájékoz-
tassa és szórakoztassa az egyre növekvő számú látoga-
tókat az világűrrel kapcsolatban. A részben múzeumként, 

részben vidámparkként működő központ által kínált tevékenysé-
gek vidám élményeket nyújtanak az iskolai csoportok, családok 
és azok számára is, akik szélesíteni szeretnék látókörüket! 

Idővel és kiegészítő finanszírozás révén a központot korszerű-
sítették, hogy kielégítse a különböző korosztályok növekvő 
érdeklődését, és mára már elismerten Belgium vezető tekin-
télyének számít az űrrel és az űrutazással kapcsolatos tudo-
mány és technológia terén. A kiállítások tájékoztató jellegének 
növelése érdekében a látogatóknak most teljesebb élményben 
lehet részük többek között egy új színrevitel révén.

A kezdő űrhajósok kiélvezhetik egy antigravitációs heveder, 
egy 5D-s rakétaindítás és a virtuálisvalóság-szimulátorok által 
nyújtott élményeket. A heveder segítségével a vendégek a Hold 
vagy a Mars gravitációjához hasonló térben ugrálhatnak. A vir-
tuálisvalóság-sisak segítségével a bolygóközi térbe kerülünk, 
amely bemutatja, hogy milyen kihívásokkal szembesülnek az 
emberek a világűrben.  

Három, kettő, egy, kilövés!

Az 5D-s moziban „csatlakozhatunk” az Apollo 11 elindításához, 
és újból átélhetjük az 1969-es holdra szállást, amelyet számos 
különleges effektussal tettek még valóságosabbá. 

A multimédiás kiállítás ízelítőt ad arról, hogy milyenek a min-
dennapok a világűrben. Porított élelmiszerek, légzsákok, spe-
ciálisan kialakított tűzriasztók és sürgősségi takarók láthatók 
itt, mellettük pedig az űrutazók személyes történetei. 

Egy digitális táblagép segítségével a fiatalabb látogatók „Az 
űr hősei” (Space Heroes) játékkal is játszhatnak, és részt vehet-
nek egy „űrbeli kiküldetésben”. A központ szabadtéri területén 
oktatójátékok találhatók, amelyek rajzfilmfigurák segítségével 
tájékoztatják a legfiatalabbakat a világűrrel kapcsolatos tud-
nivalókról, a planetáriumban pedig lenyűgöző dolgokat tudha-
tunk meg a csillagokról és a bolygókról, amelyek a mennyezetre 
vetített éjszakai égbolton jelennek meg. 

A szívük mélyén magukat űrhajósnak valló látogatók egy egész 
„kiküldetési hétvégét” (Mission Weekend) foglalhatnak le, 
amelynek során első kézből szerezhetnek tapasztalatokat 
a többtengelyű székről és a nulla gravitációs falról – olyan 
eszközökről, amelyeket a valódi űrhajósok használnak kilövésre 
való a felkészülés során. 

A 18 év alattiak számára a központ egyhetes nyári táborokat 
működtet, amelyek hat különböző prioritási terület köré szer-
veződnek, ideértve a műholdépítést, a rakétakilövést, az űrha-
jósképzést és a drónok működtetését. A született csillagászok 
távcsöveket építhetnek, és feltérképezhetik az égboltot, miköz-
ben rengeteget tanulnak a légnyomásról, a hőmérsékletről és 
a páratartalomról. 

Egy olyan helyszín kialakításával, ahol az oktatás sikeresen talál-
kozik a szórakozással, az Euro Space Központ egyedülálló bete-
kintést nyújt a látogatók számára az űrkutatásba, valamint abba, 
hogy milyen előnyöket nyújt az űr a földi élet számára.  

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
http://www.eurospacecenter.be/en/

A BERUHÁZÁS 
ÖSSZÉRTÉKE:  

6 305 400 EUR 

UNIÓS HOZZÁJÁRULÁS: 
2 360 400 EUR
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