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Togstationen Bruxelles-Luxembourg ligger under Esplanaden og 
har direkte forbindelse til Bruxelles-Nord, Bruxelles-Central og 
Bruxelles-Midi.
www.belgianrail.be/en

Det tager ca. 30 minutter at gå til Europa-Parlamentet fra 
bymidten.

Villo! er Bruxelles’ bycykelordning, hvor du låner en cykel 
ved en station og afleverer den igen ved en anden. Der er tre 
bycykelstationer i nærheden af Europa-Parlamentet.

Der er gratis parkeringspladser. Parkeringspladser skal reserveres 
online forud for besøget og er kun tilgængelige på hverdage.

Stationen Bruxelles-Luxembourg

Til fods

På cykel

I bil

Busstoppestedet Luxembourg

Nærmeste metrostationer

TRANSPORTMULIGHEDER

Det er let at komme til Europa-Parlamentet med bus, metro og tog. Vi anbefaler 
stærkt at benytte offentlig transport, da parkeringsmulighederne i området 
er begrænsede.
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HUSET FOR EUROPÆISK HISTORIE
Huset for Europæisk Historie er et sted for alle, som vækker 
nysgerrigheden gennem at informere, udfordre og mane til 
eftertanke. Udstillinger, interaktive multimedier, praktiske 
aktiviteter, læringsprogrammer og arrangementer giver dig og 
din familie mulighed for at dykke ned i den europæiske historie 
fra det rette niveau. 

Åbningstider
Mandag kl. 13.00-18.00   |   Tirsdag-fredag kl. 9.00-18.00   |   Lørdag-søndag 
kl. 10.00-18.00

Indgangen lukkes 30 minutter før lukketid. 
Lukket den 1. januar, 1. maj, 1. november og den 24., 25. og 31. december.

            

Den permanente udstilling
Huset for Europæisk Historie viser besøgende forskellige perspektiver på Europas 
fortid. Du får udleveret en multimedietablet, som på en interaktiv måde ledsager 
dig gennem den permanente udstilling. 

 6-99 år   90 minutter   24 EU-sprog

Opdagelsesrejse og pas til en tidsrejse 
Prinsesse Europa og hendes bror Kadmos tager børnene med på en tidsrejse. 
Opdagelsesrejsen og pashæftet giver børnene mulighed for på en kreativ 
måde at gå på opdagelse i Huset for Europæisk Historie. Gennem forskellige 
aktiviteter bliver børnene udfordret, og de opmuntres til at træde i fodsporene 
på de mennesker, der præsenteres i udstillingerne, og tænke over mange af 
fortidens spørgsmål, som stadig er aktuelle i vore dage.

 6-10 år    DE, EN, FR, NL 

Opdagelsesområder for familier, kostumegalleri og 
rollespil 
Tænk, hvis børn og familier kunne rejse tilbage i tiden og opleve Europas historie 
på en spændende måde. Det er muligt i de interaktive opdagelsesområder i Huset 
for Europæisk Historie. I hele museet er der opdagelsesområder, hvor du kan røre, 
prøve og lege med genstandene og selv skabe nogle nye. Du kan f.eks. køre bil, 
reservere en rejse i et rejsebureau fra 1960’erne eller designe din egen by.
Med en rygsæk kan familier i fællesskab udforske de forskellige interaktive 
opdagelsesområder. I rygsækken finder du forskellige redskaber, som hjælper 
dig med at opdage Europas fortid. 

 6-12 år     60 minutter    24 EU-sprog

Kostumegalleriet og rollespillet i rejsebureauet:

Onsdag kl. 14.00-17.00    |   Lørdag-søndag kl. 10.30-11.30, 14.00-17.00

PARLAMENTARIUM
Oplev Europa-Parlamentet på en helt ny måde i det banebrydende 
Parlamentarium. Dynamiske multimedieskærme og aktiviteter, 
herunder en imponerende 360°-biograf, et enormt interaktivt 
kort og spil for børn, giver de besøgende mulighed for at udforske 
det europæiske demokrati.

Åbningstider
Mandag kl. 13.00-18.00   |   Tirsdag-fredag kl. 9.00-18.00   |   Lørdag-
søndag kl. 10.00-18.00
Indgangen lukkes 30 minutter før lukketid. 
Lukket den 1. januar, 1. maj, 1. november og den 24., 25. og  
31. december.

           

Den permanente udstilling 
Både voksne og børn får udleveret en personlig medieguide til at gå på 
opdagelse i det europæiske demokrati. Forskellige områder viser, hvordan 
det europæiske samarbejde har udviklet sig, hvordan Europa-Parlamentet 
arbejder, og hvordan dette arbejde påvirker din dagligdag.

 6-99 år   90 minutter    24 EU-sprog

Luna-spillet
Børnene og deres familier møder det venlige rumvæsen Luna, som er 
kommet til Parlamentarium for at lære om EU. Hvis I kan besvare Lunas 
spørgsmål, får I en præmie.

 6-10 år   Indtil ti personer   60 minutter  24 EU-sprog

Det Intergalaktiske Talentshow
I grupper på fire eller fem kan unge lære om EU ved at finde teksten 
til »The Sound of Europe«. Spørgsmålene og ledetrådene tilskynder 
deltagerne til at undersøge, hvad Europa-Parlamentet er. Hvis I klarer 
jer godt, får I en præmie.

 10-14 år   Indtil fem personer    60 minutter  24 EU-sprog

MØDESALEN
Mødesalen har plads til alle 751 medlemmer af Europa-
Parlamentet. Under plenarmøderne anvendes mødesalen 
til Parlamentets største og vigtigste debatter. Et besøg i 
mødesalen vil hjælpe dig med at forstå Europa-Parlamentets 
rolle og indflydelse på udformningen af EU-lovgivning. 

         

Individuelle besøg med medieguide 
Besøg i dit eget tempo med en personlig multimedieguide. På besøget 
kommer du ind i mødesalen og lærer om lovgivningsproceduren, og 
hvordan Europa-Parlamentet repræsenterer dig.

  6-99 år   Indtil ti personer   60 minutter  24 EU-sprog
Åbningstider
Mandag-torsdag kl. 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00
Fredag kl. 9.00, 10.00, 11.00   |   Lørdag-søndag lukket

Flere besøgstidspunkter i juli og august.

Briefinger om livet i Parlamentet
Nyd godt af et mere skræddersyet besøg med en briefing om Europa-
Parlamentets arbejde fra én af vores talere. Briefingen giver dig mulighed 
for at lære mere om Europa-Parlamentets arbejde og rolle og få svar på 
alle dine spørgsmål.

  6-99 år    Indtil ti personer     30-60 minutter   2  EN, FR  
(andre sprog med forbehold af tilgængelighed)
Åbningstider
Mandag kl. 11.00 og kl. 15.00   
Der arrangeres flere briefinger i juli og august.

Europa-Parlamentet er åbent for besøgende i alle aldre. Ved hjælp af 
forskellige spil og målrettede materialer får familier og unge besøgende 
indblik i, hvordan det europæiske samarbejde påvirker dem på et 
personligt plan.

I Bruxelles er der fire aktiviteter, du kan besøge sammen med din 
familie: informationsstedet Station Europa, mødesalen, som anvendes 
til drøftelser og afstemninger, besøgscentret Parlamentarium og museet 
Huset for Europæisk Historie.

STATION EUROPA
Station Europa er Europa-Parlamentets informationssted for 
besøgende. Beliggende i den originale stationsbygning på 
togstationen Bruxelles-Luxembourg er det det perfekte sted for 
dig og din familie at lære Europa-Parlamentet bedre at kende. De 
venlige medarbejdere og interaktiv teknologi viser dig alt, hvad 
der er at se og lave, og du kan høre mere om nogle af de personer, 
som har formet Europa-Parlamentet.

Åbningstider
Mandag-fredag kl. 9.00-18.00   |   Lørdag-søndag kl. 10.00-18.00

Lukket den 1. januar, 1. maj, 1. november og den 24., 25. og 31. december.

       6-99 år


