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Stanica Bruxelles – Luxembourg sa nachádza pod námestím 
Esplanade a sú z nej priame spojenia na severnú, centrálnu a 
južnú železničnú stanicu v Bruseli.
www.belgianrail.be/en

Z centra mesta to do Európskeho parlamentu pešo trvá približne 
30 minút.

Villo! je bruselský systém požičiavania bicyklov pre verejnosť, 
ktorý umožňuje vyzdvihnúť si bicykel na niektorom zo stanovíšť 
a na ďalšom ho zase vrátiť. Pri Európskom parlamente sa 
nachádzajú tri stanovištia.

Parkovanie pre autá je bezplatné. Pred návštevou je nutné 
vykonať rezerváciu online, služba je k dispozícii len v pracovných 
dňoch.

Stanica Bruxelles – Luxembourg

Pešo

Na bicykli

Autom

Autobusová zastávka Luxembourg

Najbližšie stanice metra

AKO NÁS NÁJDETE

Do Európskeho parlamentu sa ľahko dostanete autobusom, metrom alebo 
vlakom. Vzhľadom na obmedzené priestory na parkovanie vám odporúčame 
použiť verejnú hromadnú dopravu.
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DOM EURÓPSKEJ HISTÓRIE
Dom európskej histórie je miestom, kde vo vás informácie, výzvy 
a podnety na zamyslenie prebudia neutíchajúcu zvedavosť. Čakajú 
na vás galérie, interaktívne multimédiá, praktické aktivity, výučbové 
programy a podujatia, ktoré vás a členov vašej rodiny správne naladia 
na pátranie po európskej histórii. 

Otváracie hodiny
pondelok 13:00 – 18:00   |   utorok – piatok 9:00 – 18:00   |   sobota – 
nedeľa 10:00 – 18:00

Posledný vstup je možný najneskôr 30 minút pred zatvorením. 
Zatvorené: 1. januára, 1. mája, 1. novembra a 24., 25. a 31. decembra.

            

Stála výstava
V Dome európskej histórie sa návštevníci stretnú s rôznymi pohľadmi na históriu 
kontinentu. Multimediálny tablet vás prevedie celou stálou výstavou, vďaka čomu 
sa s ňou budete môcť lepšie oboznámiť.

 6 – 99 rokov   90 min.   24 jazykov EÚ

Dobrodružná cesta a pas cestovateľa v čase 
Princezná Európa a jej brat Kadmos budú deti sprevádzať v čase. Deti vybavené 
„objaviteľskou“ brožúrou a cestovným pasom sa tvorivým spôsobom budú môcť 
zoznámiť s Domom európskej histórie. Zaujmú ich rozličné aktivity a budú sa 
môcť vžiť do životov osobností prezentovaných na výstavách a zamyslieť sa nad 
problémami, ktoré sú aj dnes stále aktuálne.

 6 – 10 rokov    DE, EN, FR, NL 

Vzdelávacie zóny pre rodiny, skúšanie kostýmov a hranie hier 
Čo ak by deti spolu s rodinami mohli cestovať v čase, aby mohli zažiť niečo pútavé 
a jedinečné a na vlastné oči vidieť, ako sa vyvíjala európska história? Toto všetko 
môžu zažiť v interaktívnych vzdelávacích zónach v Dome európskej histórie. 
Vzdelávacie priestory sú rozmiestnené po celom múzeu. Jednotlivých predmetov 
sa môžete dotknúť, môžete si ich vyskúšať, zahrať sa s nimi či niečo z nich vytvoriť. 
Môžete si napríklad zajazdiť na aute, zarezervovať zájazd v cestovnej agentúre zo 
60. rokov či navrhnúť svoje vlastné mesto.
Rozličné interaktívne vzdelávacie zóny budú môcť rodiny spoznávať vďaka 
špeciálnemu batohu. V batohu nájdete rôzne predmety, ktoré vám pomôžu 
objavovať históriu Európy. 

 6 – 12 rokov     60 min.    24 jazykov EÚ

Skúšanie kostýmov a hra na cestovnú agentúru:
streda 14:00 – 17:00   |   sobota – nedeľa 10:30 – 11:30, 14:00 – 17:00

PARLAMENTÁRIUM
Zažite Európsky parlament ako nikdy predtým vo výnimočnom 
Parlamentáriu. Návštevníci  môžu spoznávať európsku 
demokraciu prostredníctvom dynamických multimediálnych 
výstav a aktivít vrátane 360° kina, obrovskej interaktívnej mapy 
a hier pre deti.

Otváracie hodiny
pondelok 13:00 – 18:00   |   utorok – piatok 9:00 – 18:00   |   sobota – 
nedeľa 10:00 – 18:00

Posledný vstup je možný najneskôr 30 minút pred zatvorením. 
Zatvorené: 1. januára, 1. mája, 1. novembra a 24., 25. a 31. decembra.

           

Stála výstava 
Európsku demokraciu môžu dospelí i deti objavovať prostredníctvom 
osobných mediálnych sprievodcov. Dozvedia sa, ako sa vyvíjala európska 
spolupráca, ako funguje Európsky parlament a ako vplýva na náš 
každodenný život.

 6 – 99 rokov   90 min.    24 jazykov EÚ

Hra Luna
Deti spolu s celou rodinou stretávajú Lunu, priateľskú mimozemšťanku, 
ktorá prišla do Parlamentária, aby zistila, ako funguje Európska únia. 
Ak správne odpoviete na Lunine otázky, môžete vyhrať zaujímavú cenu.

 6 – 10 rokov   Do 10 osôb   60 min.  24 jazykov EÚ

Medzigalaktická súťaž talentov
Štvor- či päťčlenné skupiny mladých ľudí sa oboznamujú s Európskou 
úniou hádaním slov piesne The Sound of Europe. Vďaka otázkam 
a pomôckam objavujú Európsky parlament, a ak sa im darí, získajú na 
konci zaujímavú cenu.

 10 – 14 rokov   Do 5 osôb    60 min.  24 jazykov EÚ

ROKOVACIA SÁLA
Do rokovacej sály sa zmestí všetkých 751 poslancov Európskeho 
parlamentu. Počas plenárnej schôdze sa využíva pri najväčších 
a najdôležitejších diskusiách Európskeho parlamentu. Jej návštevou 
lepšie porozumiete úlohe a postaveniu Európskeho parlamentu 
v koncipovaní právnych predpisov Európskej únie. 

         

Individuálne návštevy s mediálnymi sprievodcami 
Návštevy si môžete vychutnať aj vlastným tempom s osobným 
multimediálnym sprievodcom. Prevedie vás rokovacou sálou, vysvetlí 
legislatívny postup a to, akým spôsobom vás Európsky parlament 
zastupuje.

  6 – 99 rokov   Do 10 osôb   60 min.  24 jazykov EÚ

Otváracie hodiny
pondelok – štvrtok 09:00, 10:00, 11:00, 14:00, 15:00, 16:00   |    
piatok 09:00, 10:00, 11:00   |   sobota – nedeľa zatvorené
Rozšírené otváracie hodiny sú k dispozícii v júli a auguste.

Prednášky o živote Parlamentu
Využite možnosť individualizovanejšej návštevy s prednáškou 
o činnostiach Európskeho parlamentu. Vďaka prednáškam sa dozviete 
viac o úlohe a činnostiach Európskeho parlamentu a získate odpovede 
na svoje otázky.

  6 – 99 rokov    Do 10 osôb     30-60 min.   2  EN, FR (ďalšie 
jazyky podľa dostupnosti)

Otváracie hodiny
pondelok 11:00 a 15:00   
Prídavné prednášky sa organizujú v júli a auguste.

Európsky parlament víta návštevníkov v každom veku. Rodiny a mladí 
návštevníci sa prostredníctvom špeciálnych hier a materiálov dozvedia, 
akým spôsobom ovplyvňuje európska spolupráca ich životy.

V Bruseli si so svojou rodinou môžete vybrať zo štyroch aktivít: 
informačné miesto Stanica Európa, rokovacia sála, v ktorej prebiehajú 
rozpravy a hlasovania, návštevnícke centrum Parlamentárium a múzeum 
Dom európskej histórie.

STANICA EURÓPA
Stanica Európa je informačným miestom pre návštevníkov Európskeho 
parlamentu. Keďže sa nachádza v pôvodnej vlakovej stanici Bruxelles-
Luxembourg, je ideálnym miestom, kde sa vaša rodina môže oboznámiť 
s prácou Európskeho parlamentu. Vďaka priateľským zamestnancom 
a interaktívnym technológiám zistíte, čo sa oplatí vidieť a do akých 
aktivít sa môžete zapojiť, a dozviete sa viac o niektorých osobnostiach, 
ktoré ovplyvnili vývoj Európskeho parlamentu.

Otváracie hodiny
pondelok – piatok 9:00 – 18:00   |   sobota – nedeľa 10:00 – 18:00

Zatvorené: 1. januára, 1. mája, 1. novembra a 24., 25. a 31. decembra.

       6-99 rokov


