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Brüsseli Luxembourgi raudteejaam on parlamendi vahetus 
läheduses, otse esplanaadi all. See on otseühenduses Brüsseli 
teiste raudteejaamadega – Bruxelles-Nord, Bruxelles-Central ja 
Bruxelles-Midi.
www.belgianrail.be/en

Kesklinnast jõuab Euroopa Parlamenti jalgsi umbes 30 minutiga.

Brüsseli avalik jalgrattalaenutuse süsteem Villo! võimaldab 
laenutada jalgratta ühest laenutuspunktist ja tagastada 
selle mõnda teise. Euroopa Parlamendi lähedal on kolm 
laenutuspunkti.

Autoparkla on tasuta. Parkimiskoht tuleb aga veebi kaudu ette 
reserveerida. Parkla on avatud ainult tööpäevadel.

Brüsseli Luxembourgi raudteejaam
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Rattaga

Autoga

Bussipeatus Luxembourg

Lähimad metroopeatused

KUIDAS TULLA

Euroopa Parlamenti on lihtne tulla bussi, metroo ja rongiga. Soovitame 
tungivalt kasutada ühistransporti, kuna parkimisvõimalusi on selles piirkonnas 
vähe.
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EUROOPA AJALOO MAJA
Euroopa Ajaloo Maja on erakordne muuseum, mis pakub uusi 
teadmisi, tekitab küsimusi ja paneb mõtlema. Näituseruumid, 
interaktiivsed vahendid, osalemist nõudvad tegevused, 
õppeprogrammid ja üritused võimaldavad ka peredega 
külastajatel jõudumööda Euroopa ajalukku süüvida. 

Lahtiolekuajad
Esmaspäeval: 13.00–18.00   |   Teisipäevast reedeni: 9.00–18.00   |   
Laupäeval ja pühapäeval: 10.00–18.00

Sissepääs suletakse 30 minutit enne muuseumi sulgemist. 
Suletud 1. jaanuaril, 1. mail, 1. novembril ning 24., 25. ja 31. detsembril.

            

Püsinäitus
Euroopa Ajaloo Majas käsitletakse Euroopa ajalugu erinevatest 
vaatenurkadest. Iga näituse külastaja saab tahvelarvuti, mille interaktiivse 
tarkvara abil on hea püsiväljapanekuga tutvust teha. 

 6–99 eluaastat   90 minutit   ELi ametlikku keelt

Avastusretked ja ajaränduri pass 
Lapsi juhivad läbi Euroopa ajaloo printsess Europe ja tema vend Kadmos. 
Välja töötatud avastusretke kontseptsioon ja ajaränduri pass aitavad lastel 
Euroopa Ajaloo Majaga loominguliselt tutvust teha. Neile pakutakse 
mitmesugust tegevust ning neid suunatakse kujutlema end näitusel 
tutvustatud inimeste asemele ja mõtisklema, kui palju sellest, mis neile 
inimestele tähtis oli, on oluline ka meile.

 6–10 eluaastat    DE, EN, FR, NL 

Avastusruumid peredele, kostüümide selgaproovimine 
ja rollimäng 
Kas tahaksite laste ja kogu perega ajas tagasi minna ning teha Euroopa 
ajalooga tutvust hoopis erilaadsel ja põneval viisil? Just sellist interaktiivset 
võimalust Euroopa Ajaloo Maja pakubki. Kogu muuseumis on mitu 
avastusruumi, kus saab asju katsuda, selga proovida ja valmistada ning 
mängida. Näiteks saab autot juhtida, käia 1960. aastate reisibüroos reisi 
tellimas ja mõelda välja oma linna.
Peredele antakse külastusele kaasa seljakott, mis sisaldab kõike 
vajalikku interaktiivsete avastusruumidega tutvumiseks. Tänu nendele 
abivahenditele on Euroopa ajalukku süüvimine veelgi hõlpsam. 

 6–12 eluaastat     60 minutit    ELi ametlikku keelt
Kostüümide selgaproovimine ja reisibüroo rollimäng
Kolmapäeval: 14.00–17.00    |   Laupäeval ja pühapäeval: 10.30–11.30, 
14.00–17.00

PARLAMENTARIUM
Parlamentarium annab ainulaadse ülevaate Euroopa Parlamendi 
tööst. Külastajatele tutvustatakse Euroopa demokraatiat 
dünaamiliste multimeediavahendite ja mitmesuguste tegevuste, 
hiiglasliku panoraamkino, tohutu interaktiivse kaardi ja lastele 
mõeldud mängude abil.

Lahtiolekuajad
Esmaspäeval: 13.00–18.00   |   Teisipäevast reedeni: 9.00–18.00   |   
Laupäeval ja pühapäeval: 10.00–18.00
Sissepääs suletakse 30 minutit enne külastuskeskuse sulgemist. 
Suletud 1. jaanuaril, 1. mail, 1. novembril ning 24., 25. ja 31. detsembril.

           

Püsiväljapanek 
Personaalse multimeediagiidi vahendusel tutvustatakse nii täiskasvanutele 
kui ka lastele Euroopa demokraatiat. Väljapaneku eri osad annavad 
ülevaate sellest, kuidas Euroopa koostöö tekkis, kuidas Euroopa Parlament 
töötab ja kuidas see inimeste igapäevaelu mõjutab.

 6–99 eluaastat   90 minutit    ELi ametlikku keelt

Luna mäng
Lastele ja peredele tutvustatakse sõbralikku tulnukat, kelle nimi on Luna 
ja kes on tulnud Parlamentariumi, et Euroopa Liidust rohkem teada saada. 
Mängu jooksul tuleb vastata Luna küsimustele. Tublid vastajad saavad 
auhinna.

 6–10 eluaastat   kuni 10 inimest   60 minutit  ELi 
ametlikku keelt

Galaktikatevaheline talendisaade
Noored otsivad nelja- või viieliikmelistes rühmades laulu „Euroopa 
meloodia“ („The Sound of Europe“) sõnu. Selleks antakse neile vihjeid ja 
esitatakse küsimusi, millele vastuseid otsides saavad nad rohkem teada ka 
Euroopa Parlamendist. Tubli töö eest ootab mängu lõpus auhind.

 10–14 eluaastat   kuni 5 inimest    60 minutit  ELi 
ametlikku keelt

ISTUNGISAAL
Euroopa Parlamendi istungisaali mahuvad kõik Euroopa 
Parlamendi 751 liiget ning siin toimuvad Euroopa Parlamendi 
suurimad ja kõige olulisemad arutelud, st täiskogu istungid. 
Külastuse käigus antakse ülevaade Euroopa Parlamendi 
ülesannetest ja tegevusest Euroopa Liidu õiguse kujundamisel. 

         

Üksikkülastused multimeediagiidiga
Multimeediagiidi abil saab huviline istungisaaliga tutvuda omas tempos. 
Interaktiivne tarkvara juhatab külastajad istungisaali ning tutvustab 
seadusandlikku protsessi ja seda, kuidas Euroopa Parlament kodanikke 
esindab.

  6–99 eluaastat   kuni 10 inimest   60 minutit  ELi ametlikku 
keelt
Lahtiolekuajad
Esmaspäevast neljapäevani: 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00   |   
Reedel: 9.00, 10.00, 11.00   |   Laupäeval ja pühapäeval: suletud.
Juulis ja augustis on külastusaegu rohkem.

Infotunnid Euroopa Parlamendi kohta
Vahetuma mulje saamiseks osalege infotunnis, kus Euroopa Parlamendi 
töötaja teile parlamendi tegevust tutvustab. Nii saate rohkem teada 
Euroopa Parlamendi tööst ja ülesannetest, lisaks saate esitada küsimusi.

  6–99 eluaastat    kuni 10 inimest     30-60 minutit 2  EN, FR 
(muud keeled vastavalt võimalustele)
Toimumisajad
Esmaspäeval: 11.00, 15.00   
Juulis ja augustis toimub infotunde rohkem.

Euroopa Parlamenti on teretulnud igas vanuses külastajad. Ka peredele ja 
kõige noorematele on välja töötatud spetsiaalsed mängud ja materjalid, et 
neile jõukohaselt selgitada, kuidas Euroopa koostöö neid isiklikult mõjutab.

Brüsselis saab perega külastada nelja kohta: infopunkti Euroopa jaam 
ehk Station Europe, parlamendi istungisaali (seal toimuvad arutelud ja 
hääletused), külastuskeskust Parlamentarium ning Euroopa Ajaloo Maja.

EUROOPA JAAM – STATION EUROPE
Tegemist on Euroopa Parlamendi külastajate infopunktiga, mis 
asub Brüsseli endises Luxembourgi-nimelises raudteejaamas. 
Seal on tore perega Euroopa Parlamendiga esmast tutvust teha. 
Sõbralike töötajate ja interaktiivse tehnoloogia abiga saab 
Euroopa jaamas ülevaate kõigist külastus- ja tegevusvõimalustest. 
Samuti tutvustatakse Euroopa Parlamendi ajaloo tähtsamaid 
tegelasi.

Lahtiolekuajad
Esmaspäevast reedeni: 9.00–18.00   |   Laupäeval ja pühapäeval: 
10.00–18.00

Suletud 1. jaanuaril, 1. mail, 1. novembril ning 24., 25. ja 31. detsembril.

       6–99 eluaastat


