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  facebook.com/visitEuropeanParliament

  @visit_EP

  visit@europarl.europa.eu 

  europarl.europa.eu/visiting/hu

A Brüsszel-Luxembourg vasútállomás az Esplanade (Szolidaritás 
1980 sétány) alatt található, és közvetlen csatlakozást biztosít 
Brüsszel keleti, központi és déli pályaudvarához.
www.belgianrail.be/en

A belvárosból  körülbelül  30 perc  sétával  érhető el  az 
Európai Parlament.

Vegye igénybe a Villo! névre hallgató brüsszeli közbringarendszert! 
Bármely gyűjtőállomáson felvehet egy biciklit, és lerakhatja azt 
egy másik állomáson. Három gyűjtőállomás is van az Európai 
Parlament közelében.

Az autóval érkezők számára ingyenes parkolási lehetőség áll 
rendelkezésre. Parkolóhelyet a látogatást megelőzően kell 
foglalni, és a parkoló csak munkanapokon van nyitva.

Brüsszel-Luxembourg vasútállomás

Gyalog

Kerékpárral

Autóval

Luxembourg buszmegálló

Legközelebbi metróállomások

HOGYAN JUTHAT EL HOZZÁNK?

Az Európai Parlament könnyen megközelíthető busszal, metróval és vonattal 
is. A közelben kevés a parkolóhely, ezért kifejezetten ajánljuk, hogy vegye 
igénybe a tömegközlekedést.
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AZ EURÓPAI TÖRTÉNELEM HÁZA
Az Európai Történelem Háza mindenkinek szól: információkkal, 
foglalkozásokkal és elgondolkodtató kérdésekkel táplálja a 
kíváncsiságot. A kiállítótermek, az interaktív multimédia, a látogatókat 
bevonó feladatok, a tanulási programok és rendezvények lehetőséget 
kínálnak Önnek és családjának arra, hogy kedvük szerint mélyüljenek 
el az európai történelem felfedezésében. 

Nyitvatartás:
hétfő: 13.00–18.00   |   kedd–péntek: 9.00–18.00   |   szombat–vasárnap: 
10.00–18.00

Utolsó belépés: zárás előtt 30 perccel. Január 1-jén, május 1-jén, november 1-jén, 
valamint december 24-én, 25-én és 31-én zárva tart.

            

Állandó kiállítás
Az Európai Történelem Háza különböző nézőpontokból mutatja be a kontinens 
történelmét. Egy személyes multimédiás táblagép kalauzolja Önt végig a 
kiállításon és teszi lehetővé, hogy interaktívan részt vegyen benne. 

 6–99 év   90 perc   Az EU 24 hivatalos nyelve

Felfedező útvonal és időutazó útlevél
Az időutazáson Európé hercegnő és bátyja, Kadmosz vezetik végig a gyermekeket. 
A felfedező útvonal és az útlevél segítségével kreatív módon vehetnek részt a 
gyermekek az Európai Történelem Háza kiállításában. A foglalkozások kihívások 
elé állítják a gyermekeket és észrevétlenül arra ösztönzik őket, hogy a kiállításon 
látható személyek bőrébe bújjanak, illetve elgondolkodjanak sok, még ma is 
aktuális kérdésen.

 6–10 év    DE, EN, FR, NL 

Családi felfedezőterek, beöltözés és szerepjáték 
Mi lenne, ha a gyerekek és a családok egy időutazáson keresztül, egyedülálló 
és megragadó módon élhetnék át az európai történelmet? Az Európai 
Történelem Házának interaktív tanulózónáiban lehetőségük nyílik erre. 
A múzeumban több helyen találhat felfedezőtereket, ahol megérintheti, 
kipróbálhatja a tárgyakat, játszhat velük és teret engedhet kreativitásának. 
Például autót vezethet, utazást foglalhat egy 1960-as évekbeli utazási 
irodában vagy megtervezheti a saját városát.
Egy különleges hátizsákkal a családok együtt fedezhetik fel a különböző 
interaktív tanulózónákat. Ebben a hátizsákban különféle tárgyak találhatók, 
amelyek segítségével még alaposabban megismerhetik Európa múltját. 

 6–12 év     60 perc    Az EU 24 hivatalos nyelve
Beöltözés és utazási irodás szerepjáték:
szerda: 14.00–17.00    |   szombat–vasárnap: 10.30–11.30, 14.00–17.00

PARLAMENTÁRIUM
A Parlamentáriumban soha nem látott, újszerű módon lehet 
felfedezni az Európai Parlamentet. Dinamikus multimédiás kijelzők 
és foglalkozások – többek között egy lenyűgöző 360°-os körmozi, 
egy hatalmas interaktív térkép és gyermekjátékok – teszik lehetővé 
a látogatók számára az európai demokrácia felfedezését.

Nyitvatartás:
hétfő: 13.00–18.00   |   kedd–péntek: 9.00–18.00   |   szombat–
vasárnap: 10.00–18.00
Utolsó belépés: zárás előtt 30 perccel. Január 1-jén, május 1-jén, 
november 1-jén, valamint december 24-én, 25-én és 31-én zárva tart.

           

Állandó kiállítás 
Egy személyes audiovizuális tárlatvezető segítségével felnőttek és 
gyermekek egyaránt felfedezhetik maguknak az európai demokráciát. 
Különböző terek mutatják be, hogy hogyan fejlődött az európai 
együttműködés, hogyan működik az Európai Parlament és hogyan 
befolyásolja ez az Ön mindennapjait.

 6–99 év   90 perc    Az EU 24 hivatalos nyelve

Luna kvízjáték
A gyerekek és az egész család találkozik egy barátságos idegennel, 
Lunával, aki azért jött a Parlamentáriumba, hogy megismerje az Európai 
Uniót. Válaszoljon Luna kérdéseire, és cserébe jutalmat kap!

 6–10 év   Legfeljebb 10 fő   60 perc  Az EU 24 hivatalos nyelve

Intergalaktikus tehetségkutató show
A fiatalok négy- vagy ötfős csoportokban, az „Európa hangja” című 
dal Parlamentáriumban elrejtett szövegének megkeresésén keresztül 
fedezhetik fel az Európai Uniót. A kérdések és az apró utalások az 
Európai Parlament alapos megismerésére buzdítják a résztvevőket. Aki 
jól szerepel, a végén jutalmat kap.

 10–14 év   Legfeljebb 5 fő    60 perc  Az EU 24 hivatalos nyelve

PLENÁRIS ÜLÉSTEREM
Az ülésteremben foglal helyet az Európai Parlament mind a 751 
képviselője. A plenáris ülések keretében itt zajlanak az Európai 
Parlament legnagyobb szabású és legfontosabb vitái. A látogatás 
segít megérteni az Európai Parlament szerepét és szavának 
jelentőségét az európai uniós jogszabályok kialakításában. 

         

Egyéni látogatás multimédiás vezetéssel 
Egy multimédiás tárlatvezető segítségével saját tempójában is 
megtekintheti a kiállítást. A látogatás során beléphet magába az 
ülésterembe és megismerheti a jogalkotási folyamatot, valamint azt, 
hogy hogyan képviseli Önt az Európai Parlament.

  6–99 év   Legfeljebb 10 fő   60 perc  Az EU 24 hivatalos nyelve
Nyitvatartás:
hétfő–csütörtök: 09.00, 10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00   |   péntek: 
09.00, 10.00, 11.00   |   szombat–vasárnap: zárva
Júliusban és augusztusban a fentiektől eltérő időpontok közül is választhat.

Tájékoztató előadások a parlamenti életről
Éljen a lehetőséggel és vegyen részt egy munkatársunk által tartott, 
személyre szabott előadáson az Európai Parlament munkájával 
kapcsolatban. A tájékoztató előadások segítségével többet megtudhat 
az Európai Parlament szerepéről és munkájáról, és valamennyi kérdésére 
választ kaphat.

  6–99 év    Legfeljebb 10 fő     30-60 perc   2  EN, FR (az előadások 
egyéb nyelveken az előadók rendelkezésre állása függvényében érhetők el)
Nyitvatartás:
hétfő: 11.00 és 15.00   
Júliusban és augusztusban a fentiektől eltérő időpontok közül is 
választhat.

Az Európai Parlament minden korosztályt szeretettel vár. Különleges 
játékokon és kiállítási anyagokon keresztül mutatja be a családok és a 
fiatalabb látogatók számára, hogy hogyan érinti őket személyesen az 
európai együttműködés.

Brüsszel négy látogatható helyszínt kínál Önnek és családjának: a Station 
Europe információs pontot, a vitáknak és a szavazásoknak otthont adó 
plenáris ülésterem, a Parlamentárium látogatóközpontot és az Európai 
Történelem Háza múzeumot.

STATION EUROPE
A Station Europe az Európai Parlament látogatóit fogadó információs 
központ. Az egykori Brüsszel-Luxembourg vasútállomásból kialakított 
Station Europe tökéletes kiindulópont családja számára az Európai 
Parlamenttel való ismerkedéshez. A barátságos személyzet és az 
interaktív technológia segítségével megtekinthet és megtapasztalhat 
mindent, amit e helyszín kínál, valamint megismerkedhet az Európai 
Parlamentet formáló személyiségek egy részével.

Nyitvatartás:
hétfő–péntek: 9.00–18.00   |   szombat–vasárnap: 10.00–18.00

Január 1-jén, május 1-jén, november 1-jén, valamint december 24-én, 25-én 
és 31-én zárva tart.

       6–99 év


