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A estação de comboio Bruxelas-Luxemburgo situa-se sob a 
Esplanade, com ligações diretas às estações de caminho de ferro 
Bruxelas-Norte, Bruxelas-Central e Bruxelas-Sul.
www.belgianrail.be/en

O percurso entre o Parlamento Europeu e o centro da cidade 
demora cerca de 30 minutos.

Villo! é o serviço público de aluguer de bicicletas em Bruxelas, que 
lhe permite retirar uma bicicleta de um ponto de estacionamento 
e deixá-la num outro. Existem três pontos de estacionamento 
perto do Parlamento Europeu.

Existe estacionamento para automóveis gratuito. Deve ser 
reservado em linha antes da visita e está aberto apenas nos dias 
úteis.

Estação de Bruxelas-Luxemburgo

A pé

Ciclismo

Automóvel

Paragem de autocarro Luxembourg

Estações de metro mais próximas

CHEGAR AQUI

Chegar ao Parlamento Europeu é fácil, por meio de autocarro, metro e comboio. 
Recomendamos vivamente que utilize os transportes públicos, uma vez que o 
estacionamento na zona é limitado.
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CASA DA HISTÓRIA EUROPEIA
A Casa da História Europeia é um local para todos, que promove 
a curiosidade através de informações, desafios e reflexões. Galerias 
de exposição, elementos multimédia interativos, atividades 
práticas, programas de aprendizagem e eventos que o permitirão, 
e à sua família, mergulhar na História Europeia. 

Horário de funcionamento
Segunda-feira: das 13h00 às 18h00   |   De terça-feira a sexta-feira:  
das 9h00 às 18h00   |   Sábado e domingo: das 10h00 às 18h00

Última entrada: 30 minutos antes do encerramento. 
Encerrado em 1 de janeiro, 1 de maio, 1 de novembro, 24, 25 e 31 de dezembro.

            

Exposição permanente
A Casa da História Europeia apresenta aos visitantes diferentes perspetivas do 
passado do continente. Um tablet multimedia pessoal acompanha-o ao longo da 
exposição permanente e permite-lhe interagir com esta.

 6 - 99 anos   90 minutos   24 línguas da UE

Trilho das descobertas & passaporte de viajante no tempo 
A princesa Europa e o seu irmão Cadmo conduzem as crianças numa viagem 
no tempo. Os folhetos com o trilho das descobertas e o passaporte permitem às 
crianças interagir de forma criativa com a Casa da História Europeia. Várias atividades 
apresentam desafios às crianças, incentivando-as, suavemente, a colocar-se no lugar 
das pessoas apresentadas nas exposições e a refletir na forma como muitas questões 
continuam a ser pertinentes hoje em dia.

 6 - 10 anos    DE, EN, FR, NL 

Espaços de descoberta para as famílias, sessões de prova  
de traje e jogo de simulação 
E se as crianças e as famílias pudessem viajar no tempo para viver a História 
Europeia de uma forma única e interessante? Tal é possível com as zonas de 
aprendizagem interativa na Casa da História Europeia. As áreas de descoberta 
estão localizadas ao longo do museu. Há algo para tocar, experimentar, brincar 
e criar. Pode, por exemplo, conduzir um automóvel, reservar uma viagem numa 
agência de viagens da década de 1960 ou conceber a sua cidade.
Com uma mochila, as famílias podem descobrir as diferentes zonas de 
aprendizagem interativa. Na mochila, encontrará diversos elementos que 
o ajudarão a descobrir ainda melhor o passado da Europa.

 6 - 12 anos     60 minutos    24 línguas da UE
Sessões de prova de traje e jogo de simulação da agência de viagens:
Quarta-feira: das 14h00 às 17h00   |   Sábado e domingo: das 10h30 às 11h30  
e das 14h00 às 17h00

PARLAMENTARIUM
Venha conhecer o Parlamento Europeu de forma completamente 
diferente no inovador Parlamentarium. Dinâmicos expositores e 
atividades multimédia, incluindo um extraordinário cinema de 
360º, um mapa interativo gigante e jogos para crianças, permitem 
aos visitantes descobrir a democracia europeia.

Horário de funcionamento
Segunda-feira: das 13h00 às 18h00   |   De terça-feira a sexta-feira:  
das 9h00 às 18h00   |   Sábado e domingo: das 10h00 às 18h00
Última entrada: 30 minutos antes do encerramento. Encerrado  
em 1 de janeiro, 1 de maio, 1 de novembro, 24, 25 e 31 de dezembro.

           

Exposição permanente 
Tanto adultos como crianças utilizam um guia multimédia pessoal para 
descobrir a democracia europeia. Áreas diferentes exploram a evolução da 
cooperação europeia, o funcionamento do Parlamento Europeu e o impacto 
na sua vida quotidiana.

 6 - 99 anos   90 minutos    24 línguas da UE

Jogo da Luna
As crianças, e toda a família, conhecem um alienígena amigável 
chamado Luna que veio ao Parlamentarium para conhecer a União 
Europeia. Respondam às perguntas de Luna para receber um prémio.

 6 - 10 anos   Até 10 pessoas   60 minutos  24 línguas da UE

Concurso de talentos intergalácticos
Em grupos de quatro ou cinco, os jovens aprofundam o seu conhecimento 
da União Europeia, encontrando a letra de The Sound of Europe. 
Perguntas e pistas incentivam os intérpretes a analisar a essência do 
Parlamento Europeu. Interpretem suficientemente bem, e receberão 
um prémio no final.

 10 - 14 anos   Até 5 pessoas    60 minutos  24 línguas da UE

HEMICICLO
O Hemiciclo acolhe a totalidade dos 751 deputados ao Parlamento 
Europeu. Durante as sessões plenárias, é utilizado pelo 
Parlamento Europeu para os maiores e mais importantes debates. 
A visita ajudá-lo-á a compreender o papel e o poder do Parlamento 
Europeu na elaboração da legislação da União Europeia. 

         

Visitas individuais com guia multimédia 
Visite ao seu próprio ritmo com um guia multimédia pessoal. A visita 
leva-o ao interior do Hemiciclo, explica o processo legislativo e a forma 
como o Parlamento Europeu o representa.

  6 - 99 anos   Até 10 pessoas   60 minutos  24 línguas da UE
Horário de funcionamento
De segunda-feira a quinta-feira: 9h00, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00, 16h00   |    
Sexta-feira: 9h00, 10h00, 11h00   |   Sábado e domingo: encerrado
Existem horários de visita adicionais nos meses de julho e agosto.

Sessões de informação sobre a atividade parlamentar
Aproveite uma visita mais personalizada com uma sessão de informação 
sobre o trabalho do Parlamento Europeu realizada por um dos nossos 
oradores. As sessões de informação permitem-lhe saber mais sobre o papel 
e o trabalho do Parlamento Europeu e obter todas as respostas às suas 
perguntas.

  6 - 99 anos    Até 10 pessoas     30-60 minutos   2  EN, FR 
(outras línguas em função da disponibilidade)
Horário de funcionamento
Segunda-feira: das 11h00 às 15h00   
São organizadas sessões de informação adicionais nos meses de julho 
e agosto.

O Parlamento Europeu acolhe visitantes de todas as idades. Existem jogos 
e materiais especiais para mostrar às famílias e aos visitantes mais jovens 
a forma como a cooperação europeia os afeta pessoalmente.

Bruxelas possui quatro locais que pode visitar com a sua família: o ponto 
de informação Estação Europa, o Hemiciclo, que é utilizado para debates 
e votações, o centro de visitantes Parlamentarium e o museu Casa da 
História Europeia.

ESTAÇÃO EUROPA
A Estação Europa é o ponto de informação para os visitantes do 
Parlamento Europeu. Localizado na antiga estação de comboios 
Bruxelas-Luxemburgo, é o local ideal para a sua família 
conhecer o Parlamento Europeu. Colaboradores prestáveis  
e tecnologia interativa revelam-lhe tudo o que há para ver  
e fazer, bem como algumas das personalidades que moldaram  
o Parlamento Europeu.

Horário de funcionamento
De segunda-feira a sexta-feira: das 9h00 às 18h00   |    
Sábado e domingo: das 10h00 às 18h00

Encerrado em 1 de janeiro, 1 de maio, 1 de novembro, 24, 25  
e 31 de dezembro.

       6 - 99 anos


