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Galactic Suite Spaceresort, un hotel a l'espai

L'objectiu és oferir al públic una experiència global
de turisme espacial i desenvolupar petites estacions
espacials bioinspirades, a partir de tecnologia existent
però amb el disseny i glamour d'un hotel d'incomp-

tables estrelles des d'on el turista podrà gaudir de les
millors vistes de la Terra, al voltant de la qual farà
una volta cada 90 minuts, cosa que li permetrà veure
16 postes de sol al dia.

Les dificultats que planteja col·locar en òrbita
una petita estació privada són molts i molt
diversos. Evidentment hi ha el tema del fi-
nançament del projecte que demana que el
projecte hagi estat assumit com una estratègia
de país per a donar un impuls a la indústria
del s.XXI. També apareixen els temes de re-
gulació de les activitats privades a l'espai, tema
que es troba en el centre del debat interna-
cional. El projecte requereix el desenvolupa-
ment en els països involucrats d'una legislació
específica sobre espai amb la definició d'una
autoritat específica que s'encarregui de
l'organització de les activitats espacials, in-
cloent-hi tots els aspectes bàsics de l'activitat,
com són el règim d'autorització, explotació,
seguretat, certificació, règim de responsabilitat,
adequació de normativa en matèria d'asse-
gurances, etc.

Pel què fa als aspectes tècnics de la proposta,
el concepte general per al Galactic Suite Space
Resort és el d'un refugi en òrbita terrestre baixa
ocupada en períodes curts per una tripulació
incloent astro-nautes professionals i turistes
espacials. Per tal d'optimitzar el cost de
l'acoblament i el manteniment, s'acorda amb
la indústria aeroespacial europea una estratègia
de reutilització d'elements ja existents amb un
mínim de modificacions. D'aquesta manera els
mòduls de l'hotel podran beneficiar-se àm-
pliament de les tecnologies desenvolupades
per Astrium-ST, especialment en l'alt nivell
d'automatisme del vehicle ATV i dels sistemes
de suport a la vida i protecció contra micro-
meteorits del laboratori espacial permanent
Columbus, tal i com va quedar demostrat l'any

El Galactic Suite Spaceresort és el nom que rep el segment orbital de la iniciativa
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per construir un hotel en òrbita al voltant de la Terra. El projecte inclou també el desenvolupament
d'un segment en una illa privada per a l'allotjament i l'entrenament dels turistes espacials.
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2008 en les respectives missions d'acoblament a la
Estació Espacial Internacional (ISS).

Els reptes a nivell tècnic van començar amb la definició
dels requeriments de la missió i els sistemes en base
en la tecnologia existent aplicable que reduïssin costos
i riscos per a la missió. Qüestions com la duració de
l'estada, el nombre d'ocupants de la nau, l'accés a
òrbita en una primera fase i a llarg termini, el creixe-
ment modular de l'hotel, el manteniment i logística,
els requeriments i restriccions a nivell de sistemes de
suport a la vida, les comunicacions amb la Terra, etc.
van ser objecte d’interacció per a assolir els estàndards
demanats a un equipament que acollirà turistes d'alta
volada.

D'aquest procés apareix la configuració de l'hotel,
format inicialment per un mòdul on aniran acoblant-
se automàticament altres mòduls fins a un màxim de
cinc. Un dels mòduls estarà modificat especialment
per a complir les funcions de node on s'aniran acoblant
la resta deixant flexibilitat en aquest creixement. De
les possibilitats actuals d'accés a l'espai, garantit

únicament pels coets Soyuz russos, s'estableix una
tripulació inicial de 3 persones en períodes de 7 dies,
on el manteniment i l'abastiment seria fet per la
mateixa tripulació. Més endavant, amb nous sistemes
d'accés, aquesta capacitat podrà ampliar-se fins a 6
turistes i dos tripulants. Pel què fa als mòduls, seran
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llançats mitjançant coets Ariane 5 des del Centre
Spatial Guyanais a Kourou.

Es defineixen també els subsistemes necessaris
(energia, tèrmic, comunicacions, control
d'actitud, dades, renovació de l'aire, gestió de
l'aigua, dels residus, seguretat, etc). Donat el
caràcter de l'equipament es requereix atendre
les especials necessitats de la tripulació pel què
fa a la cuina i al sistema d'alimentació, així com
les cambres higièniques. En general el sistema
es defineix com a obert, basat en l'abastiment
de l'exterior, però alguns dels subsistemes seran
en bona part de cicle tancat, com per exemple
el sistema de reciclatge de residus d'abord.

El volum habitable de cadascun dels mòduls és de
48m3 i les especials necessitats dels turistes s'han
traduït en l'estudi de la mida i nombre de finestres,
l'estudi dels  interiors que s'ha desenvolupat per a

maximitzar el volum lliure implementant els subsiste-
mes a l'interior de la secció de la paret. Aquesta
topografia sobre les parets per-met ocultar aquells
sistemes més voluminosos i alhora provocar zones
més recollides dins del volum continu que ofereixen
privacitat per al descans, l'accés a la cambra higiènica,
etc. Els revestiments també es defineixen per a complir
amb els requeriments de flamabilitat i emissió de
fums, i alhora permetre una experiència única de
flotar lliurement en la microgravidesa i permetre el
descans i la contemplació 

Més informació:
- Sobre el Galactic Suite SpaceResort:

www.galacticsuite.com
- Sobre el Galactic Suite Design:

www.galacticsuitedesign.com
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