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Ο σιδηροδρομικός σταθμός Bruxelles-Luxembourg βρίσκεται κάτω 
από την Esplanade και έχει άμεση σύνδεση με τους σταθμούς 
Bruxelles-Nord,  Bruxelles-Central και Bruxelles-Midi.
www.belgianrail.be/en

Για να περπατήσει κανείς από το κέντρο της πόλης μέχρι το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, χρειάζεται περίπου 30 λεπτά.

Το Villo! είναι το πρόγραμμα ενοικίασης ποδηλάτων των Βρυξελλών 
και σας επιτρέπει να πάρετε ένα ποδήλατο από κάποιο σημείο 
στάθμευσης και να το αφήσετε σε ένα άλλο. Υπάρχουν τρία σημεία 
στάθμευσης κοντά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Χώρος στάθμευσης για αυτοκίνητα διατίθεται δωρεάν. Η κράτηση 
πρέπει να γίνει διαδικτυακά πριν από την επίσκεψη και ο χώρος είναι 
ανοικτός μόνο τις εργάσιμες ημέρες.

Σταθμός Bruxelles-Luxembourg

Με τα πόδια

Με ποδήλατο

Με αυτοκίνητο

Στάση λεωφορείου Luxembourg

Πλησιέστεροι σταθμοί μετρό

ΠΩΣ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

Μπορείτε να έρθετε πολύ εύκολα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με λεωφορείο, 
μετρό και τρένο. Καθώς οι χώροι στάθμευσης στην περιοχή είναι περιορισμένοι, 
συνιστούμε ανεπιφύλακτα τη χρήση των δημόσιων μέσων μεταφοράς.
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ΗΜΙΚΥΚΛΙΟ
Το Ημικύκλιο φιλοξενεί τις έδρες των 751 βουλευτών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. Το Ημικύκλιο χρησιμοποιείται κατά τις περιόδους 
συνόδου της ολομέλειας για τις σημαντικότερες συζητήσεις του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η επίσκεψή σας θα σας βοηθήσει να 
κατανοήσετε τον ρόλο και τη σημασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
στη διαμόρφωση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

         

Ατομικές επισκέψεις με οδηγούς πολυμέσων
Ακολουθήστε τον δικό σας ρυθμό στην επίσκεψη με τον ατομικό σας οδηγό 
πολυμέσων. Στην επίσκεψη θα βρεθείτε μέσα στο ίδιο το Ημικύκλιο και θα 
ακούσετε πώς λειτουργεί η νομοθετική διαδικασία και με ποιο τρόπο σάς 
εκπροσωπεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

  Από 6 ως 99 χρονών   Μέχρι 10 άτομα   60 λεπτά  Οι 24 
επίσημες γλώσσες της ΕΕ
Ώρες λειτουργίας:
Δευτέρα - Πέμπτη 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00   |   Παρασκευή 
9.00, 10.00, 11.00   |   Σάββατο - Κυριακή κλειστά

Πρόσθετες ώρες επισκέψεων προβλέπονται για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.

Ενημερωτικές παρουσιάσεις για τη ζωή στο Κοινοβούλιο
Επιλέξτε μια πιο εξατομικευμένη επίσκεψη με ενημερωτική παρουσίαση από 
έναν από τους ομιλητές μας σχετικά με το έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
Οι ενημερωτικές παρουσιάσεις σάς παρέχουν περισσότερες λεπτομέρειες 
σχετικά με τον ρόλο και το έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και απαντούν 
σε όλες σας τις ερωτήσεις.

  Από 6 ως 99 χρονών    Μέχρι 10 άτομα     30 - 60 λεπτά   2  EN, 

FR (και άλλες γλώσσες αναλόγως διαθεσιμότητας)
Ώρες λειτουργίας:
Δευτέρα 11.00 & 15.00   
Πρόσθετες ενημερωτικές παρουσιάσεις διοργανώνονται τον Ιούλιο και  
τον Αύγουστο.

ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας στεγάζει καθετί που κεντρίζει την 
περιέργεια, ενημερώνει, θέτει ερωτήσεις που προβληματίζουν. Οι 
προθήκες με τα εκθέματα, τα διαδραστικά πολυμέσα, οι «χειροπιαστές» 
δραστηριότητες, τα μορφωτικά προγράμματα και οι εκπαιδευτικές 
εκδηλώσεις δίνουν την ευκαιρία σε σας και στην οικογένειά σας να βρείτε 
το καταλληλότερο για σας επίπεδο εμβάθυνσης στην ευρωπαϊκή ιστορία. 
Ώρες λειτουργίας:
Δευτέρα 13.00 - 18.00   |   Τρίτη - Παρασκευή 9.00 - 18.00   |   Σάββατο - 
Κυριακή 10.00 - 18.00
Τελευταία είσοδος 30 λεπτά πριν το κλείσιμο. 
Κλειστά 1η Ιανουαρίου, 1η Μαΐου, 1η Νοεμβρίου και στις 24, 25 και 31 Δεκεμβρίου.

            

Μόνιμη έκθεση
Το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας δίνει στους επισκέπτες τη δυνατότητα να αντικρίσουν 
από διαφορετικές οπτικές γωνίες το παρελθόν της ηπείρου. Έχετε στη διάθεσή σας μια 
ατομική ταμπλέτα πολυμέσων που σας επιτρέπει τη διάδραση με τη μόνιμη έκθεση σε 
όλη τη διάρκεια της επίσκεψής σας. 

 Από 6 ως 99 χρονών   90 λεπτά   Οι 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ

Το Μονοπάτι της Ανακάλυψης & το Διαβατήριο του Ταξιδιώτη 
στον Χρόνο 
Η πριγκίπισσα Ευρώπη και ο αδερφός της ο Κάδμος οδηγούν τα παιδιά σε ένα ταξίδι 
πίσω στον χρόνο. Το Μονοπάτι της Ανακάλυψης και τα Διαβατήρια των Ταξιδιωτών 
στον Χρόνο δίνουν στα παιδιά δυνατότητες δημιουργικής αλληλεπίδρασης με το 
Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Οι διάφορες δραστηριότητες προσφέρουν στα παιδιά 
προκλήσεις και τα προτρέπουν χωρίς πίεση να μπουν στη θέση των ανθρώπων για 
τους οποίους μιλούν τα εκθέματα και να προβληματιστούν πάνω στα πολυάριθμα 
θέματα που μας απασχολούν ακόμη και σήμερα.

 Από 6 ως 10 χρονών    DE, EN, FR, NL 

Χώροι Ανακαλύψεων για Οικογένειες, στολές και κοστούμια για 
δοκιμή και παιχνίδια ρόλων 
Κι αν μπορούσαν τα παιδιά και οι οικογένειες να ταξιδέψουν πίσω στον χρόνο και να 
βιώσουν την ευρωπαϊκή ιστορία με έναν μοναδικό και αλησμόνητο τρόπο; Αυτή είναι 
η επιδίωξη των χώρων διαδραστικής μάθησης στο Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας. 
Χώροι Ανακαλύψεων υπάρχουν σε ολόκληρο το μουσείο. Υπάρχουν πολλά που μπορείς 
να αγγίξεις, να δοκιμάσεις, να χρησιμοποιήσεις για παιχνίδι ή για δημιουργία. Μπορείς, 
για παράδειγμα, να οδηγήσεις ένα αυτοκίνητο, να κάνεις κράτηση σε ταξιδιωτικό 
γραφείο της δεκαετίας του 1960 ή να σχεδιάσεις τη δική σου πόλη.
Ένα σακίδιο χρειάζεται κάθε οικογένεια για να εξερευνήσει μαζί τις διάφορες ζώνες 
διαδραστικής μάθησης που υπάρχουν. Το σακίδιο περιέχει διάφορα αντικείμενα που 
σας βοηθούν να δείτε ακόμη πιο καθαρά το παρελθόν της Ευρώπης.

 Από 6 ως 12 χρονών     60 λεπτά    Οι 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ
Δοκιμή στολών και κοστουμιών και παιχνίδι ρόλων στο ταξιδιωτικό γραφείο:
Τετάρτες 14.00 - 17.00   |   Σάββατο - Κυριακή  10.30 - 11.30, 14.00 - 17.00

ΠΑΡΛΑΜΕΝΤΑΡΙΟΥΜ
Τη δυνατότητα να δείτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από μια 
εντελώς νέα οπτική γωνία σάς δίνει το πρωτοποριακής σύλληψης 
Παρλαμεντάριουμ (Parlamentarium). Δυναμικές εκθέσεις πολυμέσων 
και δραστηριότητες, όπως είναι ο εκπληκτικός κινηματογράφος 360°, ο 
γιγάντιος διαδραστικός χάρτης και τα παιχνίδια για παιδιά, δίνουν στους 
επισκέπτες την ευκαιρία να αντικρίσουν την ευρωπαϊκή δημοκρατία 
με μια νέα ματιά. 

Ώρες λειτουργίας:
Δευτέρα 13.00 - 18.00   |   Τρίτη - Παρασκευή 9.00 - 18.00   |   Σάββατο - 
Κυριακή 10.00 - 18.00
Τελευταία είσοδος 30 λεπτά πριν το κλείσιμο. Κλειστά 1η Ιανουαρίου,  
1η Μαΐου, 1η Νοεμβρίου και στις 24, 25 και 31 Δεκεμβρίου.

           

Μόνιμη έκθεση 
Ενήλικοι και παιδιά χρησιμοποιούν έναν προσωπικό οδηγό πολυμέσων για 
να ανακαλύψουν την ευρωπαϊκή δημοκρατία. Διαφορετικά κομμάτια της 
έκθεσης επικεντρώνονται στο πώς εξελίχθηκε η ευρωπαϊκή συνεργασία, 
πώς λειτουργεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με ποιον τρόπο επηρεάζει 
την καθημερινή σας ζωή.

 Από 6 ως 99 χρονών   90 λεπτά    Οι 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ

Το παιχνίδι της Luna
Παιδιά και οικογένειες συναντούν τη Luna, που ήρθε από το διάστημα στο 
Παρλαμεντάριουμ με φιλικές προθέσεις για να μάθει περισσότερα σχετικά με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Απαντήστε στις ερωτήσεις της Luna και κερδίστε ένα βραβείο.

 Από 6 ως 10 χρονών   Μέχρι 10 άτομα   60 λεπτά  Οι 24 
επίσημες γλώσσες της ΕΕ

Υπεργαλαξιακός Διαγωνισμός Νέων Ταλέντων
Σε ομάδες τεσσάρων ή πέντε ατόμων, οι νεαροί μας επισκέπτες γνωρίζουν καλύτερα 
την Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθώντας να βρουν τους στίχους του The Sound of Europe. 
Ερωτήσεις και άλλα στοιχεία παροτρύνουν τους ερμηνευτές να εξετάσουν τι είναι το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι καλύτερες ερμηνείες κερδίζουν βραβείο. 

 Από 10 ως 14 χρονών   Μέχρι 5 άτομα    60 λεπτά  Οι 24 
επίσημες γλώσσες της ΕΕ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποδέχεται επισκέπτες κάθε ηλικίας. Για τις 
οικογένειες και τους νεαρότερους επισκέπτες μας έχουμε να προτείνουμε 
ειδικά παιχνίδια και υλικά που θα τους δείξουν με ποιο τρόπο η ευρωπαϊκή 
συνεργασία τούς επηρεάζει σε προσωπικό επίπεδο.

Στις Βρυξέλλες υπάρχουν τέσσερις δραστηριότητες για σας και την 
οικογένειά σας: το κέντρο πληροφόρησης Σταθμός Ευρώπη, το Ημικύκλιο, 
στο οποίο συζητούν και ψηφίζουν οι βουλευτές, το κέντρο επισκεπτών 
Παρλαμεντάριουμ και το μουσείο του Σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ιστορίας.

ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΗ
Ο Σταθμός Ευρώπη είναι το κέντρο πληροφόρησης των επισκεπτών 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στεγαζόμενος στο ανακαινισμένο 
κτίριο του πρώτου σιδηροδρομικού σταθμού Bruxelles-Luxembourg, 
ο Σταθμός Ευρώπη αποτελεί ιδανικό μέρος για μια πρώτη γνωριμία της 
οικογένειάς σας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.  Το φιλικό προσωπικό 
και η διαδραστική τεχνολογία που θα βρείτε θα σας δείξουν όλα όσα 
μπορείτε να δείτε και να κάνετε, ενώ μπορείτε επίσης να μάθετε 
κάποια πράγματα για τις προσωπικότητες που έκαναν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο αυτό που είναι.

Ώρες λειτουργίας:
Δευτέρα - Παρασκευή 9.00 - 18.00   |   Σάββατο - Κυριακή 10.00 - 18.00

Κλειστά 1η Ιανουαρίου, 1η Μαΐου, 1η Νοεμβρίου και στις 24, 25 και 31 Δεκεμβρίου.

       Από 6 ως 99 χρονών


