KIJK OMHOOG,
ONTDEK MEER
Ontdek een wereld vol avontuurlijke vliegtuigactie
voor jong en oud in Luchtvaartmuseum Aviodrome!
Het recent vernieuwde museum staat volledig in het
teken van 100 jaar luchtvaartgeschiedenis. Stap aan
boord van een Boeing 747 of voel je even een echte
piloot in de flight simulator. Zoek naar waardevolle
objecten in de schatkamers en bekijk daarna de
spectaculaire 4D-film Skymania. Zijn jouw zenuwen
Spykerhard? Sla je vleugels uit bij
Luchtvaartmuseum Aviodrome!

Open van dinsdag t/m zondag en op maandag
tijdens schoolvakanties
Tickets met korting en actuele openingstijden
op aviodrome.nl
Pelikaanweg 50, Lelystad Airport
0320 - 289 842
info@aviodrome.nl

met de Museumkaart en
BankGiro Loterij VIP-Kaart

LOOK UP
AND DISCOVER
Discover a world filled with adventurous aviation
action for young and old at the Aviodrome Aviation
Museum. The recently renovated museum is fully
dedicated to 100 years of aviation history. Step on
board a Boeing 747 or feel like a true pilot in the
flight simulator. Search for precious objects in the
treasure trove and watch the spectacular Skymania
4D film. Do you have nerves of steel? Spread your
wings at the Aviodrome Aviation Museum!

KIJK OMHOOG
ONTDEK MEER
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BEIM BLICK NACH OBEN NOCH
MEHR ABENTEUER ENTDECKEN
Entdecken Sie eine Welt voller abenteuerlicher
Flugmanöver für Jung und Alt im Luftfahrtmuseum
Aviodrome! Das kürzlich renovierte Museum steht
ganz im Zeichen der 100-jährigen Geschichte der
Luftfahrt. Steigen Sie zum Beispiel an Bord einer
Boeing 747 oder schlüpfen Sie im Flugsimulator
einmal in die Rolle eines echten Piloten. Suchen Sie
nach wertvollen Objekten in den Schatzkammern,
und danach wird Sie der spektakuläre 4D-Film
Skymania garantiert in seinen Bann ziehen. Haben
Sie Nerven wie Drahtseile? Dann sollten Sie sich im
Luftfahrtmuseum Aviodrome in die Lüfte erheben!
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KOOP JE TICKETS
MET KORTING OP
AVIODROME.NL

EVENEMENTEN
Het hele jaar door worden er verschillende
evenementen voor jong en oud georganiseerd.
Kijk voor alle evenementen en meer informatie op
aviodrome.nl/evenementen.

STRAALJAGERWEKEN
Stap in het leven van een straaljagerpiloot
FLY-IN: RESCUE HEROES
Haal de held in jezelf naar boven
OPEN COCKPITDAGEN
Neem plaats op de pilotenstoel
SPACE ACADEMY
Behaal je astronautenbrevet
FLIGHT SIMULATOR WEEKEND
Ontdek de wereld van virtueel vliegen

MEER DAN 100
VLIEGTUIGEN

De collectie van Aviodrome bevat de mooiste
juweeltjes uit de luchtvaartgeschiedenis. Ken jij
de Junkers 52, Uiver, Fokker Spin en Lockheed
Constellation al? Deze staan opgesteld in het
museum en de buitenexpositie. Een aantal vliegtuigen
kun je ook vanbinnen bekijken. Iedere dag zijn er
verschillende rondleidingen. Bevlogen gidsen nemen
je vol enthousiasme mee in de luchtvaartwereld van
toen en nu.

LUCHTVAARTHELD?

Volg de speurtocht, beantwoord alle vragen en doe de
verschillende tests om je eigen Aviodrome vliegbrevet
te bemachtigen!

100 JAAR
LUCHTVAART
GESCHIEDENIS

De burgerluchtvaart bestaat 100 jaar. Om dat te
vieren is het binnenmuseum van Aviodrome volledig
vernieuwd! De nieuwe, interactieve expositie toont
iconische toestellen en vertelt het avontuurlijke
verhaal van pioniers uit de luchtvaart.

Mede mogelijk gemaakt door:

