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Bruxelles-Luxembourg-rautatieasema sijaitsee esplanadin alla, 
ja asemalta on suora yhteys Brysselin muille rautatieasemille 
(Bruxelles-Nord, Bruxelles-Central ja Bruxelles-Midi).
www.belgianrail.be/en

Euroopan parlamenttiin on keskustasta noin 30 minuutin 
kävelymatka.

Villo! on Brysselin julkinen pyöränvuokrausjärjestelmä, jossa voit 
ottaa pyörän yhdestä vuokrauspisteestä ja palauttaa sen sitten 
toiseen pisteeseen. Euroopan parlamentin läheisyydessä on 
kolme vuokrauspistettä.

Pysäköinti on maksutonta, mutta se on varattava verkossa ennen 
vierailua. Pysäköintitilat ovat avoinna ainoastaan työpäivinä.

Bruxelles-Luxembourg-rautatieasema

Kävellen

Pyöräillen

Vieraspysäköinti

Bussipysäkki ”Luxembourg”

Lähimmät metroasemat

SAAPUMISOHJEET

Euroopan parlamenttiin on helppo tulla linja-autolla, metrolla ja junalla. 
Suosittelemme julkisten liikennevälineiden käyttöä, sillä alueella on vain 
vähän paikoitustilaa.
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EUROOPAN HISTORIAN TALO
Euroopan historian talo on kaikille sopiva vierailukohde, 
jossa on tarjolla tietoa ja toimintaa. Se haastaa pohtimaan 
historiaa uusista näkökulmista. Näyttelytilat, interaktiiviset 
multimedialaitteet, toimintapisteet, oppimisohjelmat ja 
tapahtumat on suunniteltu niin, että vierailijat voivat syventyä 
Euroopan historiaan juuri niin seikkaperäisesti kuin haluavat.

Aukioloajat
Ma klo 13.00–18.00   |   Ti–pe klo 9.00–18.00   |   La–su klo 10.00–18.00

Viimeinen sisäänpääsy 30 minuuttia ennen sulkemisaikaa.
Suljettu 1.1., 1.5., 1.11., 24.12., 25.12. ja 31.12.

            

Pysyvä näyttely
Euroopan historian talo esittelee erilaisia näkökulmia Euroopan historiaan. 
Kävijä saa vierailun ajaksi käyttöönsä multimediatabletin, jonka avulla hän 
tutustuu pysyvään näyttelyyn. 

 6–99 vuotta   1,5 tuntia   24 EU-kieltä

Perhereitti ja aikamatkustajan passi 
Lapset pääsevät aikamatkalle prinsessa Europan ja hänen veljensä 
Kadmoksen seurassa. Lasten on helppo tutustua museoon ja käyttää 
mielikuvitustaan perhereitin aineiston ja aikamatkustajan passin avulla. 
Lapset pääsevät käyttämään nokkeluuttaan eri tehtävissä. He voivat 
kuvitella itsensä näyttelyissä esiteltyjen ihmisten asemaan ja miettiä, 
mitkä asiat ovat ajankohtaisia vielä nykyisin.

 6–10 vuotta    DE, EN, FR, NL 

Perheiden toimintapisteet, pukeutumisleikki ja roolipeli
Euroopan historian talon vuorovaikutteisissa toimintapisteissä lapset ja 
perheet voivat tehdä ainutlaatuisen aikamatkan läpi Euroopan historian. 
Toimintapisteitä on eri puolilla museota. Niissä voi kosketella ja kokeilla 
esineitä, leikkiä niillä ja tehdä omia luomuksia. Niissä voi kokeilla autolla 
ajoa, varata matkan 1960-luvun matkatoimistossa tai vaikkapa suunnitella 
oman kaupunkinsa.
Perheet saavat toimintakassin, jonka kera on mukava tutustua 
toimintapisteisiin. Kassista löytyy varusteita, jotka auttavat eläytymään 
Euroopan historiaan vielä paremmin.

 6–12 vuotta     1 tunti    24 EU-kieltä

Pukeutumisleikki ja matkatoimistoroolipeli:
Ke klo 14.00–17.00   |   La–su klo  10.30–11.30 ja 14.00–17.00.

PARLAMENTARIUM
Parlamentariumissa voi kokea Euroopan parlamentin täysin 
uudella tavalla. Monikäyttöiset multimedianäytöt, vaikuttava 
360 asteen elokuvateatteri, jättimäinen interaktiivinen 
kartta, lapsille tarkoitetut pelit ja monenlainen muu toiminta 
antavat vierailijalle kattavan kuvan eurooppalaisesta 
demokratiasta.

Aukioloajat
Ma klo 13.00–18.00   |   Ti–pe klo 9.00–18.00   |   La–su klo 10.00–18.00
Viimeinen sisäänpääsy 30 minuuttia ennen sulkemisaikaa.
Suljettu 1.1., 1.5., 1.11., 24.12., 25.12. ja 31.12.

           

Pysyvä näyttely 
Niin aikuiset kuin lapset saavat käyttöönsä multimediaoppaan, jonka avulla 
he tutustuvat eurooppalaiseen demokratiaan. Näyttelyssä esitellään, miten 
eurooppalainen yhteistyö on kehittynyt, miten Euroopan parlamentti 
toimii ja miten se vaikuttaa ihmisten arkeen.

 6–99 vuotta   1,5 tuntia    24 EU-kieltä

Luna-peli
Lapset ja koko perhe tapaavat ystävällisen avaruusolion Lunan, joka 
on tullut Euroopan parlamenttiin etsimään tietoa Euroopan unionista. 
Vastaamalla Lunan kysymyksiin voi voittaa palkinnon.

 6–10 vuotta   Enintään 10 henkeä   1 tunti  24 EU-kieltä

Galaksienvälinen kykykisa
Kykykisassa nuoret etsivät 4–5 hengen ryhmissä sanat lauluun ”The 
Sound of Europe” ja saavat samalla tietoa Euroopan unionista. Kysymykset 
ja vihjeet johdattelevat tutkimaan, mikä Euroopan parlamentti on. Kisan 
lopussa parhaat kyvyt palkitaan.

 10–14 vuotta   Enintään 5 henkeä    1 tunti  24 EU-kieltä

ISTUNTOSALI
K aikilla parlamentin 751 jäsenellä on oma paikkansa 
istuntosalissa. Istuntojen aikana salissa käydään parlamentin 
tärkeimmät keskustelut. Vierailu auttaa ymmärtämään, mitä 
Euroopan parlamentti tekee ja miten se osallistuu Euroopan 
unionin lainsäädännön muotoiluun.

         

Yksittäiset vierailut multimediaoppaan avulla 
Yksittäiset vierailijat voivat tutustua istuntosaliin multimediaoppaan 
avulla. Opastuksessa kerrotaan, miten lainsäädäntömenettelyt etenevät 
ja miten Euroopan parlamentti edustaa kansalaisia.

  6–99 vuotta   Enintään 10 henkeä   1 tunti  24 EU-kieltä

Vierailuajat
Ma–to klo 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00   |   Pe klo 9.00, 10.00, 
11.00   |   La–su suljettu
Heinä-elokuussa tarjolla on myös muita vierailuaikoja.

Parlamentin toiminnan esittelyt
Tarkempaa tietoa parlamentin toiminnasta saa osallistumalla esittelyyn. 
Esittelyissä kerrotaan Euroopan parlamentissa tehtävästä työstä ja 
vastataan vierailijoiden esittämiin kysymyksiin.

  6–99 vuotta    Enintään 10 henkeä     30–60 minuuttia   2  EN, 
FR (muut kielet mahdollisuuksien mukaan)

Esittelyjen aikataulu
Ma klo 11.00 ja 15.00  
Heinä-elokuussa esittelyjä järjestetään myös muina aikoina.

Kaikenikäiset kävijät ovat tervetulleita Euroopan parlamenttiin. Perheille ja 
lapsille suunnitellut pelit ja aineistot tuovat esille, miten eurooppalainen 
yhteistyö näkyy arjessamme.

Brysselissä on neljänlaista tarjontaa perheille: Station Europe -infopiste, 
parlamentin keskustelujen ja äänestysten päänäyttämö eli istuntosali, 
vierailukeskus Parlamentarium ja Euroopan historian talo.

STATION EUROPE
Station Europe on Euroopan parlamentissa vieraileville tarkoitettu 
infopiste. Se sijaitsee Brysselin Luxembourg-rautatieaseman 
alkuperäisessä asemarakennuksessa. Se on erinomainen paikka 
aloittaa tutustuminen Euroopan parlamenttiin. Ystävällisen 
henkilökunnan ja interaktiivisen teknologian opastuksella saa 
käsityksen siitä, mitä kaikkea on tarjolla. Samalla voi tutustua 
joihinkin perustietoihin Euroopan parlamentista.

Aukioloajat
Ma–pe klo 9.00–18.00   |   La–su klo 10.00–18.00

Suljettu 1.1., 1.5., 1.11., 24.12., 25.12. ja 31.12.

       6–99 vuotta


