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Het station Brussel-Luxemburg bevindt zich onder de Esplanade en 
heeft rechtstreekse verbindingen met de stations Brussel-Noord, 
Brussel-Centraal en Brussel-Zuid.
www.belgianrail.be/nl

Vanuit het centrum is het ongeveer 30 minuten lopen naar het 
Europees Parlement.

Villo! is het openbaar fietsenverhuursysteem van Brussel, waarmee 
u van het ene naar het andere Villo!-station kunt fietsen. Er zijn drie 
Villo!-stations in de omgeving van het Europees Parlement.

Er is gratis parkeergelegenheid voor auto’s. Hiervoor dient u van 
tevoren online te reserveren. Uitsluitend geopend op werkdagen.

Station Brussel-Luxemburg

Te voet

Met de fiets

Met de auto

Bushalte Luxemburg

Dichtstbijzijnde metrostations

BEREIKBAARHEID

Het Europees Parlement is eenvoudig bereikbaar per bus, metro en trein. Gezien 
de beperkte parkeermogelijkheden in de omgeving raden wij u ten zeerste aan 
gebruik te maken van het openbaar vervoer.
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HUIS VAN DE EUROPESE GESCHIEDENIS
Het Huis van de Europese geschiedenis is een plek voor iedereen waar uw 
nieuwsgierigheid wordt geprikkeld door de informatie die u krijgt, en de 
uitdagingen en reflecties waarvoor u komt te staan. Tentoonstellingen, 
interactieve multimedia, praktische activiteiten, leerprogramma’s en 
evenementen maken de Europese geschiedenis op het juiste niveau 
toegankelijk voor u en uw gezin. 

Openingstijden:
Ma 13.00-18.00 uur   |   Di - vr 9.00-18.00 uur   |   Za - zo 10.00-18.00 uur

Toegang tot 30 minuten voor sluitingstijd. 
Gesloten op 1 januari, 1 mei, 1 november en 24, 25 en 31 december.

            

Permanente tentoonstelling
In het Huis van de Europese geschiedenis kunnen bezoekers de geschiedenis van 
het continent vanuit verschillende invalshoeken bekijken. Met een persoonlijke 
multimediatablet in de hand verkent u de permanente tentoonstelling op 
interactieve wijze. 

 6-99 jaar   90 minuten   24 EU-talen

Ontdekkingsroute & tijdreizigerspaspoort 
Prinses Europa en haar broer Cadmus nemen kinderen mee op een reis door de tijd. Via 
de ontdekkingsroute en het tijdreizigerspaspoort maken zij op een creatieve manier 
kennis met het Huis van de Europese geschiedenis. In het kader van verschillende 
activiteiten worden kinderen uitgedaagd en er voorzichtig toe aangespoord zich te 
verplaatsen in de personen waar de tentoonstelling over gaat, en na te denken over 
de vele kwesties die vandaag de dag nog altijd aan de orde zijn.

 6-10 jaar    DE, EN, FR, NL 

Ontdekkingsruimten voor gezinnen, verkleedsessies en 
rollenspel 
Stelt u zich eens voor dat kinderen en gezinnen terug in de tijd zouden reizen om 
de Europese geschiedenis op unieke en meeslepende manier mee te maken ... Dit 
kan in de interactieve leergebieden in het Huis van de Europese geschiedenis! De 
ontdekkingsplekken zijn over het hele museum verspreid. Bezoekers kunnen er 
voorwerpen aanraken, uitproberen, spelletjes doen en hun creativiteit de vrije loop 
laten. U kunt bijvoorbeeld zelf in een auto stappen, een reis boeken bij een reisbureau 
uit de jaren zestig of uw eigen stad ontwerpen.
Met een rugzak  om ontdekken gezinnen samen de verschillende interactieve 
leergebieden. De voorwerpen in uw rugzak maken uw reis door het Europese verleden 
nog vollediger. 

 6-12 jaar     60 minuten    24 EU-talen

Verkleedsessies en rollenspel bij het reisbureau
Wo 14.00-17.00 uur   |   Za - zo 10.30-11.30, 14.00-17.00 uur

PARLAMENTARIUM
Ervaar het Europees Parlement als nooit tevoren in het baanbrekende 
Parlamentarium. Dynamische multimediaschermen en -activiteiten, 
waaronder een indrukwekkende 360°-bioscoop, een reusachtige 
interactieve kaart en spelletjes voor kinderen, stellen bezoekers in 
staat de Europese democratie te ontdekken.

Openingstijden:
Ma 13.00-18.00 uur   |   Di - vr 9.00-18.00 uur   |   Za - zo 10.00-18.00 uur
Toegang tot 30 minuten voor sluitingstijd. 
Gesloten op 1 januari, 1 mei, 1 november en 24, 25 en 31 december.

           

Permanente tentoonstelling 
Zowel volwassenen als kinderen krijgen een persoonlijke multimediagids 
mee waarmee zij zich kunnen verdiepen in de Europese democratie. In 
verschillende ruimten wordt onderzocht hoe de Europese samenwerking zich 
heeft ontwikkeld, hoe het Europees Parlement werkt en hoe het dagelijks 
leven van burgers erdoor wordt beïnvloed.

 6-99 jaar   90 minuten    24 EU-talen

Luna-spel
Kinderen en hun gezinnen maken kennis met Luna, een vriendelijk buitenaards 
wezen dat naar het Parlamentarium is gekomen om meer te weten te komen 
over de Europese Unie. Bezoekers geven antwoord op Luna’s vragen en krijgen 
hiervoor een prijs.

 6-10 jaar   Maximaal 10 personen   60 minuten  24 EU-talen

De intergalactische talentenjacht
In groepjes van vier of vijf krijgen jonge bezoekers de Europese Unie beter in 
de vingers door het vinden van de tekst van „The Sound of Europe”. Aan de 
hand van vragen en aanwijzingen ontdekken deelnemers wat het Europees 
Parlement precies is. De beste artiesten worden beloond met een prijs!

 10-14 jaar   Maximaal 5 personen    60 minuten  24 EU-talen

GROTE VERGADERZAAL
In de grote vergaderzaal is plaats voor alle 751 leden van het 
Europees Parlement. Tijdens plenaire vergaderperioden vinden hier 
de grootste en belangrijkste debatten plaats. Een bezoek aan deze 
zaal biedt u meer inzicht in de rol van het Europees Parlement en zijn 
inbreng bij de totstandkoming van de EU-wetgeving. 

         

Individuele bezoeken met mediagids
Bezoek de zaal in uw eigen tempo met een persoonlijke multimediagids. 
U wordt rondgeleid in de grote vergaderzaal zelf, waarbij wordt uitgelegd 
hoe het wetgevingsproces in zijn werk gaat en hoe het Europees Parlement 
u vertegenwoordigt.

  6-99 jaar   Maximaal 10 personen   60 minuten  24 EU-talen

Openingstijden:
Ma - do  9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00 uur   |   Vr  9.00, 10.00, 11.00 uur  |   
Za - zo gesloten

In juli en augustus worden extra bezoeken georganiseerd.

Presentaties over het parlementaire leven
Voor een persoonlijker bezoek kunt u een presentatie van een van onze sprekers 
bijwonen over de werkzaamheden van het Europees Parlement. Tijdens een 
presentatie komt u meer te weten over de rol en het werk van het Europees 
Parlement en kunt u vragen stellen.

  6-99 jaar    Maximaal 10 personen     30-60 minuten   2  EN, FR 
(andere talen afhankelijk van beschikbaarheid)
Openingstijden:
Ma 11.00 & 15.00 uur  
In juli en augustus worden extra presentaties georganiseerd.

In het Europees Parlement zijn bezoekers van alle leeftijden welkom. 
Er zijn speciale spellen en materiaal beschikbaar om gezinnen en jonge 
bezoekers te laten zien hoe Europese samenwerking hen persoonlijk 
aangaat.

Brussel biedt vier activiteiten voor het hele gezin: het informatiepunt 
Station Europa, de grote vergaderzaal waar wordt gestemd en gedebatteerd, 
het bezoekerscentrum Parlamentarium en het museum Huis van de 
Europese geschiedenis.

STATION EUROPA
Station Europa is het informatiepunt voor bezoekers van het 
Europees Parlement. Het bevindt zich in het oorspronkelijke 
treinstation Brussel-Luxemburg en is de ideale plek voor uw gezin 
om kennis te maken met het Europees Parlement. Het vriendelijke 
personeel en het interactieve materiaal laten u zien wat u kunt 
gaan bekijken en doen, en bieden u meer informatie over de 
personen die het Europees Parlement hebben vormgegeven.

Openingstijden:
Ma - vr 9.00-18.00 uur   |   Za - zo 10.00-18.00 uur

Gesloten op 1 januari, 1 mei, 1 november en 24, 25 en 31 december.

       6-99 jaar


