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De Nacht van de sterren in het Euro Space Center
van Transinne
Evenement gepland voor de maand augustus 2021
Rue Devant Les Hêtres 1
Transinne - 6890
Contact: +32 61 65 64 65
http://www.eurospacecenter.be
Pexels
Ontdek de Nacht van de Sterren, het grootse astronomiefeest voor het hele gezin in het
Euro Space Center.
Iedereen, jong en oud, wordt in het Euro Space Center verwacht om een van de mooiste
hemels van het jaar te observeren. In deze tijd van het jaar ontmoet de aarde een zwerm
stof en kiezels van de komeet Swift-Tuttle. Het stof en de kiezels branden op als ze de
atmosfeer binnenkomen met meer dan 200.000 km/u en vormen strepen aan de hemel
met zoveel vallende sterren.

Op het programma
Lang voordat de lucht donker wordt en waarnemingen mogelijk zijn, biedt het Euro
Space Center je activiteiten aan vanaf 15.00 uur. Vind thematische workshops voor jong
en oud, conferenties, observatie van de zon en de sterren, becommentarieerde
planetariumsessies en vele andere verrassingen om te ontdekken.

Tip voor een geweldig uitzicht
Neem alle observatie-uitrusting mee die je hebt (verrekijker, bril...) en ook warme kleren,
dekens, zaklantaarns, ligstoelen...
Kom met je gezin een nacht doorbrengen in het Euro Space Center in Transinne, dicht bij

de sterren!

Deze informatie wordt louter informatief gegeven.
Neem voor je vertrek rechtstreeks contact op met de toeristische partner die je
interesseert.
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