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Stotis „Bruxelles-Luxembourg“ yra po esplanada, iš čia tiesioginiu 
traukiniu nuvyksite į stotis „Bruxelles-Nord“, „Bruxelles-Central“ ir 
„Bruxelles-Midi“.
www.belgianrail.be/en

Nuo centro iki Europos Parlamento pėsčiomis ateisite maždaug per 
pusvalandį.

Naudojantis Briuselio viešąja dviračių nuomos sistema „Villo!“, dviratį 
galima pasiimti vienoje dviračių statymo vietoje, o palikti – kitoje. 
Šalia Europos Parlamento yra trys dviračių statymo vietos.

Automobilių stovėjimo aikštelė nemokama. Prieš lankantis, stovėjimo 
vietą reikia iš anksto užsisakyti internetu. Stovėjimo aikštele galima 
naudotis tik darbo dienomis.

Stotis „Bruxelles-Luxembourg“

Pėsčiomis

Dviračiai

Automobilis

Autobuso stotelė „Luxembourg“

Artimiausios metro stotelės

KAIP MUS RASTI

Europos Parlamentas nesunkiai pasiekiamas autobusu, metro ir traukiniu. 
Primygtinai rekomenduojame naudotis viešuoju transportu, nes galimybės palikti 
automobilį yra ribotos.
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EUROPOS ISTORIJOS NAMAI
Europos istorijos namuose laukiami visi. Tai vieta, kurioje skatinamas 
smalsumas: čia pasisemsite žinių, be to, gali tekti gerai pasukti galvą 
ir susimąstyti. Parodų galerijos, interaktyvi multimedija, praktiniai 
užsiėmimai, mokymosi programos ir renginiai leis pasinerti į Europos 
istoriją jums ir jūsų šeimai priimtinu būdu. 

Darbo laikas
Pirmadieniais 13.00–18.00   |   Antradieniais–penktadieniais 9.00–18.00   |   
Šeštadieniais–sekmadieniais 10.00–18.00

Paskutiniai lankytojai įleidžiami likus 30 minučių iki uždarymo. 
Nedarbo dienos: sausio 1 d., gegužės 1 d., lapkričio 1 d. bei gruodžio 24, 25 ir 31 d.

            

Nuolatinė paroda
Europos istorijos namuose žemyno praeitis lankytojams pristatoma iš skirtingų 
perspektyvų. Jūsų palydovas bus asmeninis multimedijos kompiuteris, kuriuo 
naudodamiesi galėsite interaktyviai apžiūrėti tai, kas eksponuojama nuolatinėje 
parodoje.

 6–99 metai   90 min.   24 ES kalbos

Atradimų kelias ir keliautojo laiku pasas 
Kelionėje laiku vaikus lydės karalaitė Europė ir jos brolis Kadmas. Atradimų kelio ir paso 
brošiūros skirtos tam, kad vaikai Europos istorijos namų parodą apžiūrėtų pasitelkdami 
vaizduotę. Užsiėmimų metu vaikai sprendžia įvairius galvosūkius, be to, jiems siūloma 
galimybė pasijusti žmonėmis, apie kuriuos pasakojama parodose, bei susimąstyti apie 
daugybę klausimų, kurie svarbūs ir šiandien.

 6–10 metų    DE, EN, FR, NL 

Atradimų erdvės šeimoms, kostiumų matavimasis ir vaidmenų 
žaidimas 
O jeigu vaikai ir šeimos Europos istoriją galėtų nepakartojamai ir smagiai išgyventi 
leisdamiesi į kelionę laiku? Tokia galimybė siūloma Europos istorijos namų 
interaktyvaus mokymosi erdvėse. Atradimų erdvės veikia įvairiose muziejaus vietose. 
Čia rasite įdomybių, kurias galima paliesti ir pasimatuoti, su kuriomis galima pažaisti, 
o kai kur teks pasitelkti ir kūrybinę vaizduotę. Pavyzdžiui, galite išbandyti jėgas prie 
automobilio vairo, užsisakyti kelionę 7-ojo dešimtmečio kelionių agentūroje arba 
sukurti savo miestą.
Šeimoms tereikia pasiimti kuprinę ir kartu leistis į kelionę per įvairias interaktyvaus 
mokymosi erdves. Kuprinėje rasite priemonių, kurios pravers dar nuodugniau 
susipažįstant su Europos praeitimi. 

 6–12 metų     60 min.    24 ES kalbos
Kostiumų matavimasis ir vaidmenų žaidimas, kurio metu atkuriamas 
kelionių agentūros darbas:
Trečiadieniais 14.00–17.00   |   Šeštadieniais–sekmadieniais 10.30–11.30, 
14.00–17.00

PARLAMENTARIUMAS
Apsilankymas šiuolaikiškajame Parlamentariume – su niekuo 
nepalyginama patirtis norint sužinoti, kaip veikia Europos 
Parlamentas. Dinamiški multimedijos ekranai ir užsiėmimai, įskaitant 
stulbinamą 360° panoraminę kino salę, milžinišką interaktyvų 
žemėlapį ir vaikams skirtus žaidimus, leidžia lankytojams iš arčiau 
pažinti Europos demokratiją.

Darbo laikas
Pirmadieniais 13.00–18.00   |   Antradieniais–penktadieniais 9.00–18.00   |   
Šeštadieniais–sekmadieniais 10.00–18.00
Paskutiniai lankytojai įleidžiami likus 30 minučių iki uždarymo.  
Nedarbo dienos: sausio 1 d., gegužės 1 d., lapkričio 1 d. bei gruodžio 24, 25 
ir 31 d.

           

Nuolatinė paroda 
Asmeninis medijos gidas yra pagrindinė priemonė, kuria susipažindami su 
Europos demokratija naudojasi tiek suaugusieji, tiek vaikai. Įvairiose parodos 
erdvėse tyrinėjama Europos bendradarbiavimo raida, Europos Parlamento 
darbas ir jo poveikis jūsų kasdieniam gyvenimui.

 6–99 metai   90 min.    24 ES kalbos

Žaidimas „Luna“
Vaikai ir visa šeima susipažįsta su draugiška ateive, vardu Luna, kuri 
atkeliavo į Parlamentariumą, kad sužinotų, kaip veikia Europos Sąjunga. 
Atsakykite į Lunos užduodamus klausimus ir laimėkite prizą!

 6–10 metų   Iki 10 asmenų   60 min.  24 ES kalbos

Tarpgalaktinis talentų šou
Jaunieji lankytojai, susiskirstę grupėmis po keturis penkis, priima Europos 
Sąjungos iššūkį: jie turi rasti dainos The Sound of Europe žodžius. Klausimais ir 
užuominomis dalyviai raginami pasitikrinti žinias apie Europos Parlamentą. 
Geriausieji žaidimo pabaigoje apdovanojami.

 10–14 metų   Iki 5 asmenų    60 min.  24 ES kalbos

DIDŽIOJI POSĖDŽIŲ SALĖ
Plenarinių posėdžių salėje vietos pakanka visiems Europos 
Parlamento nariams, o jų yra 751. Per plenarines sesijas ši salė 
naudojama didžiausioms ir svarbiausioms Europos Parlamento 
diskusijoms. Apsilankymas padės geriau suprasti Europos 
Parlamento vaidmenį ir svarbą rengiant Europos Sąjungos teisės 
aktus. 

         

Savarankiškos ekskursijos naudojantis medijos gidu 
Naudodamiesi  asmeniniu multimedijos gidu, ekskursijos tempą 
pasirinksite patys. Ekskursija veda į pačią plenarinių posėdžių salę, 
jos metu paaiškinama, kaip vyksta teisėkūros procesas ir kaip Europos 
Parlamentas jums atstovauja.

  6–99 metai   Iki 10 asmenų   60 min.  24 ES kalbos
Darbo laikas
Pirmadieniais–ketvirtadieniais: 09.00, 10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00   |    
Penktadieniais: 09.00, 10.00, 11.00   |   Šeštadieniais–sekmadieniais 
nedirbame

Liepos ir rugpjūčio mėnesiais siūlomas papildomas lankymosi laikas.

Trumpi pristatymai apie Parlamento gyvenimą
Pasinaudokite proga dalyvauti specialiai jums parengtoje ekskursijoje, kurios 
metu Europos Parlamento darbą trumpai pristatys vienas iš mūsų pranešėjų. 
Šie trumpi pristatymai leis jums daugiau sužinoti apie Europos Parlamento 
vaidmenį ir darbą, o jų metu bus atsakyta į visus jūsų klausimus.

  6–99 metai    Iki 10 asmenų     30–60 min.   2  EN, FR (esant 
galimybių, ekskursijos siūlomos ir kitomis kalbomis)
Darbo laikas
Pirmadieniais: 11.00 ir 15.00   
Liepos ir rugpjūčio mėnesiais rengiama daugiau pristatymų.

Europos Parlamente laukiami visų amžiaus grupių lankytojai. Pasinerdamos 
į specialius žaidimus ir pažintinę medžiagą, šeimos ir jaunesnieji svečiai 
sužino, kokią įtaką jiems asmeniškai daro Europos bendradarbiavimas.

Briuselyje jūsų ir jūsų šeimos laukia keturios lankytinos vietos: Europos 
stoties informacijos punktas, plenarinių posėdžių salė, kurioje diskutuojama 
ir balsuojama, lankytojų centras „Parlamentariumas“ ir Europos istorijos 
namų muziejus.

EUROPOS STOTIS
Europos stotis yra Europos Parlamento lankytojų informacijos 
centras. Jis įsikūręs seniau veikusioje traukinių stotyje „Bruxelles-
Luxembourg“ ir yra ideali vieta jūsų šeimai pradėti pažintį su Europos 
Parlamentu. Padedami draugiškų darbuotojų ir naudodamiesi 
interaktyviomis technologijomis sužinosite viską apie tai, ką reikia 
pamatyti ir nuveikti. Be to, jums prieš akis iškils nemažai Europos 
Parlamento raidai svarbių faktų.

Darbo laikas
Pirmadieniais–penktadieniais 9.00–18.00   |   Šeštadieniais–sekmadieniais 
10.00–18.00

Nedarbo dienos: sausio 1 d., gegužės 1 d., lapkričio 1 d. bei gruodžio 24, 25 ir 31 d.

       6–99 metai


