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Железопътната гара „Люксембург“ в Брюксел се намира под 
еспланадата и има преки връзки към железопътните гари „Брюксел 
– Север“, „Брюксел – Централна гара“ и „Брюксел – Юг“.
www.belgianrail.be/en

За да се стигне пеша от центъра на града до Европейския парламент, 
са необходими около 30 минути.

Villo! е обществената система на Брюксел за отдаване на велосипеди 
под наем, която Ви позволява да вземете велосипед под наем на 
една от велостанциите и да го оставите на друга. В близост до 
Европейския парламент се намират три велостанции.

Паркингът за автомобили е безплатен. Резервация за паркинга, 
който е отворен само през работните дни, трябва да се направи 
онлайн преди посещението.

Брюксел – железопътна гара „Люксембург“

Пеша

С велосипед

С автомобил

Автобусна спирка „Люксембург“

Най-близки метростанции

КАК СЕ СТИГА ДОТУК?

До Европейския парламент се стига лесно с автобус, метро и влак. Горещо Ви 
препоръчваме да използвате обществения транспорт предвид ограничената 
възможност за паркиране в района.

ЗАНИМАНИЯ  
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ДОМ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ИСТОРИЯ
Домът на европейската история е отворен за всички. Той предлага 
информация, подтиква към размис ъл и с ъбужда интереса 
и любознателността. Изложбените галерии, интерактивните 
мултимедийни устройства, местата за практически занимания, 
учебните програми и прояви предоставят на Вас и Вашето семейство 
редица възможности да се потопите в европейската история. 

Работно време:
понеделник  13:00 – 18:00 ч.   |   вторник – петък  9:00 – 18:00 ч.   |   събота – неделя 
10:00 – 18:00 ч.

Последна възможност за влизане – 30 минути преди затваряне. 
Почивни дни: 1 януари, 1 май, 1 ноември и 24, 25 и 31 декември.

            

Постоянна изложба
Домът на европейската история предлага на посетителите различни гледни точки  
за миналото на континента. За разглеждането на постоянната изложба ще 
разполагате с интерактивен мултимедиен таблет.

 6 – 99 години   90 мин   24-те езика на ЕС

Откривателски маршрут & паспорт за пътуване във 
времето
Принцеса Европа и брат Ѝ Кадъм водят децата на пътуване във времето. 
Откривателският маршрут и брошурите за паспорта за пътуване във времето 
предоставят на децата възможност за творческо взаимодействие с Дома на 
европейската история. Различни дейности изправят децата пред предизвикателства 
и внимателно ги подтикват да се поставят на мястото на хората, представени в 
изложбите, за да осъзнаят колко много проблеми все още са актуални и днес.

 6 – 10 години    DE, EN, FR, NL 

Откривателски пространства за семейства, изпробване на 
костюми и ролева игра 
Колко хубаво би било, ако децата и семействата биха могли да пътуват във 
времето, за да усетят европейската история по уникален и вълнуващ начин! Това 
действително е възможно благодарение на интерактивните зони за обучение в Дома 
на европейската история. Откривателски пространства ще намерите из целия музей. 
На Ваше разположение са много неща, до които може да се докоснете, които може 
да опитате, с които може да играете или да творите. Може например да управлявате 
автомобил, да направите резервация за пътуване в туристическа агенция от 60-те 
години на миналия век или да проектирате град по свой вкус.
С раница на гърба си семействата имат възможността да открият различните зони 
за интерактивно обучение. В раницата си ще намерите различни неща, които ще 
Ви помогнат да опознаете още по-добре миналото на Европа. 

 6 – 12 години     60 мин    24-те езика на ЕС

Изпробване на костюми и ролева игра в туристическата агенция
сряда  14:00 – 17:00 ч.   |   събота – неделя  10:30 – 11:30 ч., 14:00 – 17:00 ч.

ПАРЛАМЕНТАРИУМ
Опознайте Европейския парламент от съвсем различна перспектива 
в първия по рода си Парламентариум. Динамични мултимедийни 
екрани и дейности, включително изумително 360-градусово 
панорамно кино, огромна интерактивна карта и детски игри дават 
възможност на посетителите да разберат европейската демокрация.

Работно време:
понеделник  13.00 – 18.00 ч.   |   вторник – петък  9.00 – 18.00 ч.   |   събота – 
неделя  10.00 – 18.00 ч.
Последна възможност за влизане – 30 минути преди затваряне. 
Почивни дни: 1 януари, 1 май, 1 ноември и 24, 25 и 31 декември.

           

Постоянна изложба 
Както възрастните, така и децата могат да използват личен мултимедиен 
пътеводител, за да разберат повече за европейската демокрация. В 
различните зони ще можете да се запознаете с развитието на европейското 
сътрудничество, начина на работа на Европейския парламент и неговото 
въздействие върху ежедневния Ви живот.

 6 – 99 години   90 мин    24-те езика на ЕС

Игра „Луна“
Децата и семействата се срещат с приятелски настроеното извънземно 
същество Луна, дошло в Парламентариума, за да научи повече за 
Европейския съюз. Ако отговорите на въпросите на Луна, ще получите 
награда.

 6 – 10 години   До 10 души   60 мин  24-те езика на ЕС

Междугалактическо музикално шоу
В групи от четирима или петима младите хора добиват представа за 
Европейския съюз, търсейки думите от текста на песента „Звукът на 
Европа“. С помощта на въпроси и насочващи указания участниците 
проучват по-задълбочено същността на Европейския парламент. Ако се 
справят добре, накрая получават награда.

 10 – 14 години   До 5 души    60 мин  24-те езика на ЕС

ПЛЕНАРНА ЗАЛА
Пленарната зала може да побере всички 751 членове на Европейския 
парламент. По време на пленарните заседания тя се използва 
за провеждане на най-големите и най-важни разисквания. 
Посещението ще Ви помогне да вникнете в ролята и значимостта 
на Европейския парламент за изготвянето на законодателството на 
Европейския съюз. 

         

Индивидуални посещения с мултимедиен пътеводител 
Разгледайте пленарната зала самостоятелно с личен мултимедиен 
пътеводител. По време на посещението ще Ви бъдат разяснени 
законодателният процес и начинът, по който Европейският парламент 
представлява Вашите интереси.

  6 – 99 години   До 10 души   60 мин  24-те езика на ЕС
Работно време:
понеделник – четвъртък  9:00, 10:00, 11:00, 14:00, 15:00, 16:00 ч.   |    
петък  9:00, 10:00, 11:00 ч.   |   събота – неделя почивни дни

През юли и август има допълнителни възможности за посещения.

Представяне на кратка информация относно 
парламентарния живот
Възползвайте се от по-индивидуализирани посещения с представяне от 
страна на някой от нашите лектори на кратка информация относно дейността 
на Европейския парламент. По време на тези кратки информационни 
брифинги ще можете не само да научите повече за ролята и дейността на 
Европейския парламент, но и да получите отговори на всички свои въпроси.

  6 – 99 години    До 10 души     30-60 мин   2  EN, FR 
(предлагането на други езици зависи от наличността)

Работно време:
понеделник 13:00 и 15:00 ч.  
През юли и август се организират допълнителни информационни 
брифинги.

В Европейския парламент са добре дошли посетители от всички възрасти. 
На разположение на семействата и младите посетители са игри и 
материали, с помощта на които те могат да добият представа за влиянието, 
което европейското сътрудничество оказва върху личния им живот.

В Брюксел можете да посетите четири места със занимания за Вас и Вашето 
семейство: информационното бюро на „Станция Европа“, пленарната 
зала, която се използва за провеждане на избори и гласуване, центъра за 
посетители „Парламентариум“ и музея „Дом на европейската история“.

„СТАНЦИЯ ЕВРОПА“
„Станция Европа“ е информационното бюро за посетители към 
Европейския парламент. Разположена в бившата железопътна 
гара Брюксел-Люксембург, „Станция Европа“ е идеалното място 
за запознаване на Вашето семейство с Европейския парламент. 
Благодарение на любезния персонал и интерактивната технология 
ще получите информация за всичко, което може да се види и прави 
тук, и ще научите повече за личностите, дали облика на Европейския 
парламент.

Работно време:
понеделник – петък  9:00 – 18:00 ч.   |   събота – неделя  10:00 – 18:00 ч.

Почивни дни: 1 януари, 1 май, 1 ноември и 24, 25 и 31 декември.

       6 – 99 години


