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Primeiríssimo Hotel de Luxo no Espaço, Aurora Station,  
Oferece Experiencias de Astronautas Autenticas 

 
Lançada por Orion Span, Aurora Station irá hospedar  

Viagens Imersivas de 12 dias a partir de 2022; Aceitando Depositos Agora   
 

Houston, TX (April 5, 2018) – Pela primeira vez 
um hotel de luxo no espaço foi apresentado hoje 
no Space 2.0 Summit em São José, California. 
Nomeado em homenagem ao fenomeno mágico 
de luz que ilumina os ceus polares, Aurora Station 
(foto à direita) está sendo desenvolvido por Orion 
Span com a companhia de um time de veteranos 
da indústria, com mais de 140 anos de experiencia 
em humanidade espacial.   
 
A primeira estação completamente modular que ja estreiou, Aurora Station irá operar como o 
primeiro hotel de luxo no espaço. Esse hotel exclusive irá hospedar seis pessoas de cada vez – 
incluindo dois membros da equipe técnica. Nessa jornada de 12 dias os viajantes espaciais irão 
apreciar uma aventura completamente autêntica, única e extraordinária experiencia de 
astronauta. Daquelas que se tem uma vez na vida. Preços a partir de $9.5 Milhões por pessoa. 
Depósitos estao sendo aceitos a partir de hoje para as futuras estadias no Aurora Station, que 
tem a inauguração prevista para o final do ano de 2021,  hospedando seus primeiros visitantes 
em 2022. O depósito e integralmente reembolsável e pode se reservando online aqui. 
 
“Nós desenvolvemos Aurora Station para oferecer um destino “chave-na-mão” no espaço. A 
partir de seu lançamento, Aurora Station será colocada a serviço imediatamente, trazendo assim 
viajantes no espaço mais rápido e com um preço menor como jamais visto, e ainda 
providenciando uma experiencia inesquecível” disse Frank Bunger, fundador e CEO da Orion 
Span. “Orion Span transformou o que era historicamente um treinamenteo de regime de 
preparacao que durava 24 meses e agilizou para apenas tres meses, a uma fração do custo. 
Nosso objetivo é fazer o espaço acessível a todos, continuando a guiar um valor maior com o 
custo menor.” 
 

Durante sua estadia no Aurora Station, hóspedes 
irão desfrutar da alegria de uma gravidade zero e 
voar livremente por toda parte dentro do Aurora 
Station, poderam contemprar a aurora do norte e 
a aurora do sul atravez de varias janelas, poderam 
planar sobre suas cidades natais, participar em 
pesquisas e experimentos como plantar comidas 
em orbita (e traze-las de volta como última 
souvenier), revelar experiencias em realidade 
virtual do holodeck e ficar em contato pessoas 

amadas com live stream via Wireless Internet de alta velocidade.  Durante o voo, Aurora Station 
subirá 200 milhas acima da superfície da Terra na Órbita Terrestre Baixa (LEO), onde se encontra 
vistas esplêndidas do planeta Terra.  O hotel irá orbitar a Terra a cada 90 minutos, sendo que 

https://www.orionspan.com/aurora-station-reservations


que estiver a bordo verá uma media de 15 nascer-do-sol e por-do-sol a cada 24 horas. Na volta 
para Terra, convidados serão tratados com boas vindas de verdadeiros heróis. 
 
Antes da decolagem, aqueles que viajaram no Aurora Station irao receber o certificado de 
astronauta “Orion Span Astronaut Certification (OSAC)”.  A primeira fase do programa desse 
certificado será feita online, tornando essa fase mais facil do que nunca. A proxima porção será 
completada em pessoa na instalação “state-of-the-art” da Orion Span,e em Houston, Texas. A 
fase final sera cumprida durante a estadia no Aurora Station.  
 
“O Aurora Station é incrivelmente versátil e tem vários usos além de servir como um hotel,” 
acrescentou Bunger. “Iremos oferecer fretamentos completos para agências espaciais que estão 
procurando por voos tripulados espaciais em órbita por uma fração do custo - e pagam apenas 
pelo que usam . Apoiaremos a pesquisa da gravidade zero, assim como a fábricas espaciais. 
Nossa arquitetura é tal que podemos facilmente adicionar capacidade, permitindo-nos crescer 
com a demanda do mercado, como uma cidade crescendo em direção ao céu na Terra. Mais 
tarde, venderemos módulos dedicados como os primeiros condomínios do mundo no espaço. 
Futuros proprietários do Aurora poderão morar, visitar ou sublocar seus condomínios espaciais. 
Esta é uma fronteira emocionante e Orion Span tem orgulho de pavimentar o caminho.” 
 
Orion Span fez oficialmente o anúncio do Aurora Station nesta manhã no Space 2.0 Summit em 
San Jose, Califórnia. A equipe de liderança da empresa inclui o diretor executivo Frank Bunger, 
que é um empreendedor em série e executivo de tecnologia de start-up, creditado com várias 
startups sob seu currículo; Diretor de Tecnologia David Jarvis - um empreendedor de longa data, 
engenheiro de voo espacial humano e desenvolvedor de carga útil com amplitude e profundidade 
na gestão e operações da Estação Espacial Internacional (ISS); O arquiteto-chefe Frank 
Eichstadt, que é designer industrial e arquiteto de espaço, é considerado o principal arquiteto do 
módulo ISS Enterprise; e o diretor de operações Marv LeBlanc - ex-gerente geral e gerente de 
programas com décadas de experiência no setor executivo encarregado de operações e controle 
de missão. 
 
 
Para mais informações ou para fazer um depósito, visite www.OrionSpan.com. Siga Orion 
Span no Facebook, Instagram e LinkedIn em @OrionSpanInc, e no Twitter em 
@OrionSpan. 
 
 
Sobre Orion Span 
A Orion Span é uma empresa start-up de tecnologia espacial sediada em Houston, Texas e no 
Vale do Silício, na Califórnia. A missão da empresa é construir e sustentar comunidades 
humanas no espaço. Com tecnologia própria, a Orion Span desenvolveu o Aurora Station, o 
primeiro hotel espacial de luxo - projetado para viajantes espaciais e agências espaciais. 
Fundada pelo empresário Frank Bunger, a equipe da Orion Span é formada por veteranos da 
indústria aeroespacial com mais de 140 anos de experiência em espaço. 
 
Contato de Mídia: 
Hemsworth Communications 
(954) 716-7614 or OrionSpanPR@HemsworthCommunications.com  
 
Link para Orion Span e Aurora Station Images / Video: 

https://www.dropbox.com/sh/uiigsi2zm39gvym/AADdS_psStb7c2T6j2AEcWxsa?dl=0  
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