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#visitEP

  facebook.com/visitEuropeanParliament

  @visit_EP

  visit@europarl.europa.eu 

  europarl.europa.eu/visiting/ga

Tá stáisiún Bruxelles-Luxembourg suite faoin esplanade le naisc 
dhíreacha leis na stáisiúin traenach Bruxelles-Nord, Bruxelles-Central 
agus Bruxelles-Midi.
www.belgianrail.be/en

Tógann sé thart ar 30 nóiméad siúl chuig Parlaimint na hEorpa ó 
lár na cathrach.

Is é Villo! scéim phoiblí na Bruiséile do rothair ar cíos, rud a chuireann 
ar do chumas rothar a fháil i stáisiún nasctha amháin agus é a fhágáil 
i do dhiaidh i gceann eile. Tá trí stáisiún nasctha cóngarach do 
Pharlaimint na hEorpa.

Tá páirceáil do ghluaisteáin ar fáil saor in aisce. Ní mór é a chur in 
áirithe ar líne roimh an gcuairt agus is le linn laethanta oibre amháin 
atá sé ar oscailt.

Stáisiún Bruxelles-Luxembourg

Ag siúl

Ag rothaíocht

Gluaisteán

Stad bus Lucsamburg

Na stáisiúin mheitreo is cóngaraí

AG TEACHT ANSEO

Tá Parlaimint na hEorpa inrochtana go héasca leis an mbus, leis an meitreo agus 
leis an traein. Molaimid go láidir an t-iompar poiblí a úsáid ós rud é go bhfuil an 
pháirceáil teoranta sa cheantar.
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ÁRAS STAIR NA hEORPA
Is áit do chách é Áras Stair na hEorpa a chothaíonn fiosracht trí ábhar 
faisnéise, ábhar dúshláin agus ábhar machnaimh a chur ar fáil. A bhuí 
leis na gailearaithe taispeántais, na hilmheáin idirghníomhacha, na 
gníomhaíochtaí praiticiúla, na cláir foghlama agus na himeachtaí atá ann, 
beidh an deis agatsa agus do theaghlach díriú isteach ar stair na hEorpa 
a mhéid a oirfidh daoibh. 

Uaireanta oscailte
Dé Luain 13:00 - 18:00   |   Dé Máirt - Dé hAoine 9:00 - 18:00   |   Dé Sathairn & Dé 
Domhnaigh 10:00 - 18:00

Ní ligtear aon duine eile isteach 30 nóiméad roimh am dúnta. 
Dúnta an 1 Eanáir, an 1 Bealtaine, an 1 Samhain agus an 24, 25, 31 Nollaig.

            

Buantaispeántas
Taispeánann Áras Stair na hEorpa dearcthaí difriúla ar stair na mór-roinne do 
chuairteoirí. Bíonn taibléad ilmheánach pearsanta agat agus tú ar do chamchuairt 
agus, mar sin, bíonn an deis agat a bheith páirteach sa bhuantaispeántas. 

 6 bliana - 99 mbliana d’aois   90 nóiméad   24 theanga an Aontais

Bealach Fionnachtana & Pas don Taistealaí Ama 
Is iad an Banphrionsa Europa agus a deartháir Cadmus atá ina gcinn feadhna ar leanaí 
a bhíonn ag taisteal siar agus aniar san am. A bhuí leis an mBealach Fionnachtana agus 
leabhráin na bPasanna, bíonn leanaí in ann páirt chruthaitheach a ghlacadh in Áras 
Stair na hEorpa. Tugann na gníomhaíochtaí idir dhúshlán agus spreagadh do leanaí 
iad féin a chur in áit na ndaoine a chuirtear i láthair sna taispeántais sna músaeim agus 
a machnamh a dhéanamh ar na saincheisteanna atá fós ábhartha sa lá atá inniu ann.

 6 bliana -10 mbliana d’aois    DE, EN, FR, NL 

Spásanna Fionnachtana do Theaghlaigh 
Samhail dá bhféadfadh leanaí agus teaghlaigh taisteal san am chun foghlaim faoi 
stair na hEorpa, agus sin ar bhealach fíorshuimiúil ar leith! Tá a leithéid de rud indéanta 
ach triall ar na criosanna don fhoghlaim idirghníomhach in Áras Stair na hEorpa. Tá 
limistéir fionnachtana ar fáil ar fud an mhúsaeim. Tá nithe ann ar féidir leat do lámh 
a leagan orthu, iad a thriail ort agus imirt leo agus nithe is féidir a chruthú, leis. Is 
féidir leat gluaisteán a thiomáint, turas a chur in áirithe i nGníomhaireacht Taistil ó 
na 1960idí nó do chathair féin a dhearadh, mar shampla.
Agus mála droma acu, gabhann teaghlaigh timpeall i dteannta a chéile le teacht ar 
na criosanna éagsúla don fhoghlaim idirghníomhach. Is é a fheicfidh tú sa mhála 
droma ná nithe éagsúla a cabhróidh leat tuiscint níos fearr a fháil ar stair na hEorpa. 

 6 bliana -12 bhliain d’aois     60 nóiméad    24 theanga an Aontais
Seisiúin chun feistis a thriail agus cluiche rólimeartha na Gníomhaireachta Taistil:
Dé Céadaoin 14:00 -17:00    |   Dé Sathairn & Dé Domhnaigh 10:30 – 11:30, 
14:00 – 17:00

AN PARLAMENTARIUM
Faigh taithí iomlán úrnua ar Pharlaimint na hEorpa sa Parlamentarium 
ceannródaíoch. A bhuí leis na taispeántais agus gníomhaíochtaí 
ilmheán dinimiciúla, lena n áirítear pictiúrlann 360° iontach, léarscáil 
idirghníomhach ollmhór agus cluichí do leanaí, bíonn an deis ag 
cuairteoirí faisnéis a fháil faoin daonlathas san Eoraip.

Uaireanta oscailte
Dé Luain 13:00 - 18:00   |   Dé Máirt – Dé hAoine 9:00 - 18:00   |   Dé Sathairn 
& Dé Domhnaigh 10:00 - 18:00
Ní ligtear aon duine eile isteach 30 nóiméad roimh am dúnta. 
Dúnta an 1 Eanáir, an 1 Bealtaine, an 1 Samhain agus an 24, 25, 31 Nollaig.

           

Buantaispeántas 
Bíonn treoir phearsanta meán de chúnamh ar dhaoine fásta agus leanaí araon chun 
fáil amach faoin daonlathas san Eoraip. Díríonn réimsí éagsúla ar an mbealach a ar 
forbraíodh an comhar Eorpach, ar an mbealach a n-oibríonn Parlaimint na hEorpa 
agus ar an mbealach a dtéann sí i bhfeidhm ar do shaol laethúil.

 6 bliana- 99 mbliana d’aois   90 nóiméad    24 theanga an Aontais

Cluiche Luna
Buaileann páistí agus an teaghlach ar fad leis an eachtrán cairdiúil Luna, 
a tháinig chuig Parlaimint na hEorpa chun foghlaim faoin Aontas Eorpach. 
Freagair ceisteanna Luna chun duais a bhuachan.

 6 bliana-10 mbliana d’aois   Suas le deichniúr   60 nóiméad 

 24 theanga an Aontais

Seó Tallainne Idir-Réaltrach
Agus iad i ngrúpaí de cheathrar agus de chúigear, bíonn an deis ag daoine 
óga dul i ngreim san Aontas Eorpach trí liricí The Sound of Europe a aimsiú. 
Trí cheisteanna agus leideanna, spreagtar iad siúd a ghlacann páirt chun 
féachaint ar an rud atá i gceist le Parlaimint na hEorpa. Buann siad duais 
ag an deireadh má éiríonn go maith leo.

 10 mbliana - 14 bliana d’aois   Suas le cúigear    60 nóiméad 

 24 theanga an Aontais

SEOMRA TIONÓIL
Tá suíocháin sa Seomra Tionóil do gach duine de na 751 Fheisire 
de Pharlaimint na hEorpa. Le linn na seisiún iomlánach, úsáidtear 
é le haghaidh na ndíospóireachtaí is mó agus is tábhachtaí. Ach 
cuairt a thabhairt air, gheobhaidh tú tuiscint ar ról agus tionchar 
Pharlaimint na hEorpa maidir le reachtaíocht an Aontais Eorpaigh 
a mhúnlú. 

         

Cuairteanna aonair le treoireacha meán 
Téigh thart ar do chomhairle féin le treoir phearsanta meán. Agus tú ar cuairt, 
rachaidh tú isteach sa Seomra Tionóil féin, áit a bhfaighidh tú míniú ar an 
bpróiseas reachtaíochta agus an bealach a ndéanann Parlaimint na hEorpa 
ionadaíocht duit.

  6 bliana - 99 mbliana d’aois   Suas le deichniúr  

  60 nóiméad  24 theanga an Aontais
Uaireanta oscailte
Dé Luain - Déardaoin 09:00, 10:00, 11:00, 14:00, 15:00, 16:00   |    
Dé hAoine 09:00, 10:00, 11:00   |   Dé Sathairn & Dé Domhnaigh dúnta

Bíonn tuillleadh uaireanta cuartaíochta ar fáil i mí Iúil agus i mí Lúnasa.

Seisiúin faisnéise ar an saol sa Pharlaimint
Bain leas as cuairt níos pearsanta trí fhreastal ar sheisiún faisnéise ar obair 
Pharlaimint na hEorpa arna reáchtáil ag duine dár gcainteoirí. Deis atá i seisiúin 
faisnéise tuilleadh a fhoghlaim faoi ról agus obair Pharlaimint na hEorpa agus 
freagra a fháil ar do cheisteanna go léir.

  6 bliana - 99 mbliana d’aois     Suas le deichniúr    

  30-60 nóiméad   2  EN, FR (teangacha eile ach iad ag brath ar an soláthar)
Uaireanta oscailte
Dé Luain 11:00 & 15:00   
Eagraítear seisiúin faisnéise bhreise i mí Iúil agus i mí Lúnasa.

Cuireann Parlaimint na hEorpa fáilte roimh chuairteoirí idir óg agus aosta. 
Cuirtear cluichí agus ábhair speisialta ar fáil do theaghlaigh agus do 
chuairteoirí óga chun an tionchar a bhíonn ag an gcomhar Eorpach orthu 
go pearsanta a thaispeáint dóibh.

Tá ceithre ionad gníomhaíochta ar fáil sa Bhruiséil a bhféadfaidh tusa 
agus do theaghlach cuairt a thabhairt orthu: pointe eolais Stáisiún na 
hEorpa, an Seomra Tionóil a úsáidtear le haghaidh díospóireachtaí agus 
vótála, lárionad cuairteoirí Pharlaimint na hEorpa agus músaem Áras Stair 
na hEorpa.

STÁISIÚN NA hEorpa
Is é Stáisiún na hEorpa an pointe faisnéise do chuairteoirí Pharlaimint 
na hEorpa. Suite i mbunstáisiún traenach Bruxelles-Luxembourg, 
is é an áit is fearr é ina bhféadfadh do theaghlach eolas a fháil ar 
Pharlaimint na hEorpa. Taispeánfaidh foireann chairdiúil agus 
teicneolaíocht idirghníomhach gach rud atá le feiceáil agus le 
déanamh ann, agus cuirfidh siad eolas ar fáil faoi roinnt de na daoine 
a mhúnlaigh Parlaimint na hEorpa.

Uaireanta oscailte
Dé Luain – Dé hAoine 9:00 - 18:00   |   Dé Sathairn & Dé Domhnaigh 10:00 - 18:00

Dúnta an 1 Eanáir, an 1 Bealtaine, an 1 Samhain agus an 24, 25, 31 Nollaig.

       6 bliana - 99 mbliana d’aois


