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6 Houba-Brugmann

Het Universum in het hart van de stad!
Ontdek de wonderen van de sterrenhemel, geprojecteerd op een scherm van 360° met een diameter van 23 m ...
In het Planetarium kunt u de lancering van een raket bijwonen, de Aarde bekijken vanuit het heelal, het internationaal ruimtestation
bezoeken, over de oppervlakte van Mars vliegen, de ringen van Saturnus benaderen.
En waarom daar stoppen? Durft u verder gaan dan de Melkweg?
Bent u klaar voor de exploratie van de uiterste grenzen van het universum?
Audio systeem in het Nederlands, Frans en Engels.

Informatie voor individuele bezoekers

Uurrooster
Tijdens de schoolperiode: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: film om 16 u (woensdag: films om 14u, 15u en 16u) • Tijdens de
Belgische schoolvakanties, weekends en op feestdagen: films om 10u30, 11u30, 12u30, 14 u, 15 u, 16 u
Gesloten op 24, 25, 31/12 en 1/01
Prijs
volwassenen €8 • kinderen / studenten / 60+: €6 • gehandicapten: gratis
Duur van het bezoek
1u

Informatie voor groepen

Prijs
€6 (vanaf 20 pers.) • Schoolgroepen: €5/leerling of student.
Telefoon
024747050
Fax
024783026
Email
planetarium@planetarium.be









T. 02/474.70.50
Metro Houba-Brugmann (lijn 6)
Avenue de Bouchout 10 Boechoutlaan - 1020 Brussel
F. 02/478.30.26
www.planetarium.be
planetarium@planetarium.be
Facebook

Met de auto: Ring 0 (afrit nr. 8 Wemmel),1e straat links na Koning Boudewijnstadion
Met het openbaar vervoer:
* trams:
7, 51 (halte: Heizel), 93 (halte: Stadion)
* bus:
84 of 88 (halte: Heizel)
* metro:
lijn 6 richting Koning Boudewijn (station Houba-Brugmann)
* trein:
Station Brussel Zuid of Bockstael en dan metro lijn 6 richting Koning Boudewijn (station Houba-Brugmann).
6 Houba-Brugmann
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