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REISDATA
 →  26 mei 2018
 ←  2 juni 2018

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 4.990
toeslag 1-persoonskamer: € 485 
korting voor Davidsfonds leden: € 60
min. 15, max. 25 deelnemers
Deze reis is een coproductie van 
Davidsfonds Cultuurreizen en Volks-
sterrenwacht Urania

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de ver-

melde bezoeken
++  Reisbegeleiding en deskundige 

toelichting door Werner Hamelinck
++  Voorreisvergadering
++  Lokale Nederlandstalige gids in Mos-

kou, Engelstalige gids in Bajkonoer
++  Fooien voor lokale gidsen en chauf-

feurs
++  Overnachtingen met ontbijt in hotel 

Marriott Tverskaya**** in Moskou 
en Hotel Berezhki*** in Bajkonoer 

++  Alle maaltijden in lokale restaurants 
en de hotels vanaf het avondmaal 
op dag 1 t.e.m. het ontbijt op dag 8

++  Vluchten Brussel-Moskou h/t met 
Brussels Airlines, vluchten Moskou-
Bajkonoer h/t, de luchthaventaksen 
en CO2-compensatie

++  Transfers en vervoer ter plaatse in 
comfortabele autocar

++  Visumregeling en -kosten
++  Annulerings-, bagage- en 

bijstandsverzekering

WERNER HAMELINCK is actief op 
de Volkssterrenwacht Urania. Als mede-
oprichter was hij 10 jaar verantwoordelijk 
voor de jeugdwerking van Urania en nu is 
hij docent aan de sterrenwacht. Hij is op-
richter en coördinator van Urania Mobiel, 
Vlaanderens eerste mobiele sterrenwacht, 
geeft voordrachten en volgt voor Urania 
Astroreizen ook in het buitenland astro-
nomische gebeurtenissen. Zo maakte hij 
al een Sojoez-lancering mee in Bajkonoer. 

WERNER HAMELINCK: ‘Na de periode van 
de grote ontdekkingsreizen waarbij avontu-
riers onze planeet ontsloten, brak halfweg de 
20ste eeuw nog een groter avontuur aan: de 
verovering van de ruimte. Het waren vooral 
de Russen die het voortouw namen bij de 
ruimte-exploratie. Bajkonoer was dan ook 
de eerste toegangspoort tot de hemel. Daar 
een lancering meemaken is onvergetelijk, ik 
kan ervan meespreken!’

DAG 1: Brussel - Moskou A
Rechtstreekse vlucht naar Moskou. Op weg 
naar het hotel maakt u een oriënterende stads-
rondrit. Daarna maakt u een wandeling op 
het Rode Plein.

DAG 2: Moskou O-M-A
U gaat naar Zvyozdny Gorodok of ‘Sterrenstad’. 
Daar is het Yuri Gagarin Trainingscentrum van 
de Russische kosmonauten. U ontdekt er de 
Tsf-18 Centrifuge, het onderwaterlaboratorium 
en het Mir Station, waar kosmonauten o.a. ge-
traind worden op gewichtloosheid. In de na-
middag gaat u naar VDNH Park, een gigantisch 
tentoonstellingspark. In het ruimtepaviljoen 
kunt u een kopie van de Buran, de Russische 
Space Shuttle, bewonderen.

DAG 3: Moskou O-M-A
U gaat naar Korolyov, dat is genoemd naar de 
Russische ruimtevaartpionier Sergej Korolyov 
die ook de hond Laika in de ruimte lanceerde. 
Van daaruit wordt o.a. het ISS-ruimtestation 
gecontroleerd. U ziet er o.a. de originele ruimte-

capsule van Yuri Gagarin en die van Tereshkova, 
de eerste vrouw in de ruimte.

DAG 4: Moskou - Bajkonoer O-M-A
Vroege vlucht naar Bajkonoer in Kazakhstan. 
U bezoekt er vooral heel wat monumenten 
en gebouwen die verwijzen naar Gagarin en 
Korolyov, net als het History Museum.

DAG 5: Bajkonoer O-M-A
U vertrekt naar Site 254. Daar wacht u op het be-
roemde ‘Ready to go report to crew of Cosmonauts 
to Chairman’. U gaat naar de observation post, 
de watching zone en de launch tribune. De raket 
die de Sojoez MS-09 in de ruimte zal brengen 
staat maar een goede kilometer ver! De lancering 
wordt dan ook een onbeschrijfelijk moment. Na 
de lancering is er een ontmoeting met Frank De 

Winne (o.v.) en bezoekt u de lanceringsbasis 
Proton en de omringende testsites.

DAG 6: Bajkonoer O-M-A
U bezoekt het Cosmonaut Hotel, waar de ruim-
tevaarders een tijdje in quarantaine zitten vóór 
de lancering. Op een van de deuren kunt u de 
handtekening van Frank De Winne ontdek-
ken, die er voor zijn lancering op 27 mei 2009 
verbleef. Dan gaat u naar het Kosmodroom 
Museum met o.a. een testexemplaar van de 
Buran. U wandelt naar het Yuri Gagarin Zo-
merhuis en bezoekt de Test Building Site 112 
met de enorme hangars van waaruit de roll out 
van de raketten gebeurt.

DAG 7: Bajkonoer - Moskou O-M-A
Na de vlucht naar Moskou bezoekt u de be-
roemde Tretjakovgalerij met het summum van 
de Russische kunst.

DAG 8: Moskou - Brussel O
Vrije tijd tot de transfer naar de luchthaven 
voor de terugvlucht.

De lancering van de Sojoez MS-09 is afhankelijk van 
de weersomstandigheden, al werd op Bajkonoer zel-
den een lancering uitgesteld of afgelast. De geplande 
bezoeken zijn afhankelijk van de toelatingen van 
de Russische ruimtevaartautoriteiten Roskosmos. 
Het programma is dus onder voorbehoud, maar we 
we doen ons uiterste best om het verloop van deze 
kennismaking met de Russische ruimtevaart zo rijk 
en divers mogelijk te maken.

Met Werner Hamelinck naar
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