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Hiša evropske zgodovine

Evropski parlament
Place du Luxembourg/Luxembourgplein 100
1050 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

#visitEP

  facebook.com/visitEuropeanParliament

  @visit_EP

  visit@europarl.europa.eu 

  europarl.europa.eu/visiting/sl

Postaja Bruselj-Luxembourg se nahaja pod ploščadjo in je 
neposredno povezana z železniškimi postajami Bruselj-sever, 
Bruselj-center in Bruselj-jug.
www.belgianrail.be/en

Iz središča mesta je do Evropskega parlamenta približno 30 minut 
hoje.

Villo! je sistem javne izposoje koles v Bruslju. Kolo si lahko 
izposodite na eni od postaj za izposojo in ga vrnete na drugi. 
V bližini Evropskega parlamenta so tri take postaje.

Na voljo je brezplačno parkirišče. Treba ga je rezervirati vnaprej 
in je na voljo samo med delovnikom.

Železniška postaja Bruselj-Luxembourg

Peš

S kolesom

Z avtomobilom

Avtobusna postaja Luxembourg

Najbližje postaje podzemne železnice

KAKO DO EVROPSKEGA PARLAMENTA

Do Evropskega parlamenta zlahka pridete z avtobusom, podzemno železnico 
ali vlakom. Zaradi omejenega števila parkirnih mest toplo priporočamo javni 
prevoz.
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HIŠA EVROPSKE ZGODOVINE
Hiša evropske zgodovine je odprta vsem. Ponuja informacije 
in zastavlja izzive ter tako omogoča razmislek in spodbuja 
radovednost. Z družino lahko v razstavnih galerijah, z 
interaktivnimi mediji, pri praktičnih dejavnostih, v učnih 
programih in na prireditvah najdete primerno raven za odkrivanje 
evropske zgodovine. 

Odpiralni čas
ponedeljek: 13.00–18.00   |   torek–petek: 9.00–18.00   |    
sobota–nedelja: 10.00–18.00

Zadnji vstop je mogoč 30 minut pred zapiralnim časom. 
Zaprto: 1. januarja, 1. maja, 1. novembra ter 24., 25. in 31. decembra.

            

Stalna razstava
Hiša evropske zgodovine obiskovalcem predstavlja zgodovino celine 
z različnih zornih kotov. Osebna multimedijska tablica vas spremlja po 
stalni razstavi in vam omogoča interakcijo. 

 6–99 let   90 minut   24 jezikov EU

Raziskovalna pot in potni list za potovanje skozi čas  
Princesa Evropa in njen brat Kadmos otroke popeljeta skozi čas. S pomočjo 
raziskovalne poti in potnega lista lahko otroci ustvarjalno odkrivajo Hišo 
evropske zgodovine. Dejavnosti otrokom predstavljajo izziv, hkrati pa se 
lahko z njihovo pomočjo prelevijo v posameznike, o katerih govori razstava, 
in razmišljajo o številnih vprašanjih, ki so aktualna še danes.

 6–10 let    DE, EN, FR, NL 

Družinski prostori za odkrivanje, pomerjanje oblačil in 
igranje vlog 
Kaj če bi otroci in družine lahko potovali skozi čas in evropsko zgodovino 
doživeli na edinstven in mikaven način? To je mogoče z interaktivnimi 
učnimi prostori v Hiši evropske zgodovine. Prostore za odkrivanje najdete 
v celotnem muzeju. Stvari se lahko dotaknete, jih poskusite, se z njimi 
igrate in ustvarjate. Lahko na primer vozite avtomobil, rezervirate 
potovanje s potovalno agencijo iz šestdesetih let 20. stoletja ali načrtujete 
svoje mesto.
Z nahrbtnikom družine skupaj odkrivajo različne interaktivne učne prostore. 
V nahrbtniku boste našli različne predmete, s pomočjo katerih boste lahko 
še bolje spoznali evropsko preteklost. 

 6–12 let     60 minut    24 jezikov EU

Pomerjanje oblačil in igranje vlog v potovalni agenciji:
sreda: 14.00–17.00    |   sobota–nedelja: 10.30–11.30, 14.00–17.00

PARLAMENTARIUM
V inovativnem Parlamentariumu doživite Evropski parlament 
s povsem novega vidika. Obiskovalci lahko z dinamičnimi 
multimedijskimi prikazovalniki in dejavnostmi, vključno 
z osupljivim kinematografom 360°, velikanskim interaktivnim 
zemljevidom in otroškimi igrami, spoznavajo evropsko 
demokracijo.

Odpiralni čas
ponedeljek: 13.00–18.00   |   torek–petek: 9.00–18.00   |    
sobota–nedelja: 10.00–18.00
Zadnji vstop je mogoč 30 minut pred zapiralnim časom. 
Zaprto: 1. januarja, 1. maja, 1. novembra ter 24., 25. in 31. decembra.

           

Stalna razstava 
Tako odrasli kot otroci uporabljajo osebni medijski vodnik za odkrivanje 
evropske demokracije. Različna področja omogočajo vpogled v razvoj 
evropskega sodelovanja, delovanje Evropskega parlamenta in njegov 
vpliv na vaš vsakdan.

 6–99 let   90 minut    24 jezikov EU

Lunina igra
Otroci in cela družina se srečajo s prijazno vesoljko Luno, ki je prišla 
v Parlamentarium, da bi spoznala Evropsko unijo. Odgovorite na Lunina 
vprašanja in dobili boste nagrado.

 6–10 let   do 10 ljudi   60 minut  24 jezikov EU

Medgalaktična bitka talentov
Mladi v skupinah po štiri ali pet spoznavajo Evropsko unijo s pisanjem 
besedila za „Zvok Evrope“. Vprašanja in namigi spodbujajo udeležence 
k spoznavanju Evropskega parlamenta. Če boste dovolj uspešni, vas čaka 
nagrada.

 10–14 let   do 5 oseb    60 minut  24 jezikov EU

POLKROŽNA SEJNA DVORANA
Polkrožna dvorana sprejme vseh 751 poslancev Evropskega 
parlamenta. Med plenarnimi zasedanji v njej potekajo najširše 
in najpomembnejše razprave Evropskega parlamenta. Po ogledu 
te dvorane boste bolje razumeli vlogo Evropskega parlamenta in 
njegov prispevek k pripravi zakonodaje Evropske unije. 

         

Individualni ogledi z medijskimi vodniki
Z osebnim multimedijskim vodnikom obisk prilagodite sebi. Oglejte 
si dvorano, spoznajte zakonodajni postopek in odkrijte kako Evropski 
parlament zastopa vas.

  6–99 let   do 10 oseb   60 minut  24 jezikov EU
Odpiralni čas
ponedeljek–četrtek: 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00   |    
petek: 9.00, 10.00, 11.00   |   sobota–nedelja: zaprto
Dodatni ogledi so na voljo julija in avgusta.

Predstavitve o parlamentarnem življenju
Obisk bo še bolj bogat, če boste prisluhnili predstavitvi našega uslužbenca 
o delu Evropskega parlamenta. Tako boste bolje spoznali vlogo in delo 
Evropskega parlamenta ter dobili odgovore na svoja vprašanja.

  6–99 let    do 10 oseb     30-60 minut   2  EN, FR (drugi 
jeziki so odvisni od razpoložljivosti)
Odpiralni čas
ponedeljek: 11.00 in 15.00   
Dodatna predavanja so na voljo julija in avgusta.

Evropski parlament sprejema obiskovalce vseh starosti. S pomočjo 
posebnih iger in materialov družine in mlajši obiskovalci odkrijejo, kaj 
pomeni evropsko sodelovanje zanje osebno.

V Bruslju so za vas in vašo družino na voljo štiri dejavnosti: informacijska 
točka postaja Evropa, polkrožna sejna dvorana, kjer potekajo razprave 
in glasovanja, središče za obiskovalce Parlamentarium in Hiša evropske 
zgodovine.

POSTAJA EVROPA
Postaja Evropa je informacijska točka za obiskovalce Evropskega 
parlamenta. Nahaja se v nekdanji železniški postaji Bruselj-
Luxembourg in je za vašo družino odlično izhodišče za spoznavanje 
Evropskega parlamenta. Prijazno osebje in interaktivna 
tehnologija vam pokažeta vse, kar si lahko ogledate in počnete, 
spoznate pa lahko tudi nekatere osebnosti, ki so oblikovale 
Evropski parlament.

Odpiralni čas
ponedeljek–petek: 9.00–18.00   |   sobota–nedelja: 10.00–18.00

Zaprto: 1. januarja, 1. maja, 1. novembra ter 24., 25. in 31. decembra.

       6–99 let


