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FAISNÉIS PHRAITICIÚIL DO GHRÚPAÍ 

 

 
 
SEOLADH 
 
Áras Stair na hEorpa 
Rue Belliard / Belliardstraat 135 
1000 An Bhruiséil, an Bheilg. 

 
Freastalaíonn stáisiún traenach Bruxelles-Luxembourg ar Áras Stair na hEorpa. Stadann línte 22, 27, 34, 38, 64, 
80 agus 95 uile i bParlaimint na hEorpa. Tá nasc le hAerfort na Bruiséile freisin le Línte 12 agus 21. Is iad 
Maelbeek agus Schuman na stadanna meitreo is cóngaraí ar línte 1 agus 5, agus Trône ar línte 2 agus 6. 

Uaireanta Oscailte 
Dé Luain   13:00 - 18:00 
Dé Máirt – Dé hAoine  09:00 - 18:00 
Dé Sathairn – Dé Domhnaigh 10:00 - 18:00 
 
Bíonn an músaem dúnta: 
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1 Eanáir / 1 Bealtaine / 1 Samhain / 24, 25, 31 Nollaig. 
 
 
 
 
ÁIRITHINT 
 
Is gá áirithint do chuairteanna féintreoraithe agus treoraithe araon tríd ár gcóras áirithinte ar líne, do 
ghrúpaí is mó ná 10 nduine. 

Cuimhnigh nuair a chuirfear in áirithe: 

• Bí cruinn mar gheall ar an líon daoine i do ghrúpa. 
• Priontáil amach do dhaingniú áirithinte agus tabhair leat é ar lá do chuairte. 

 

ROCHTAIN DO CHÓISTÍ 

Tá pointe fáilte ag Parlaimint na hEorpa do ghrúpaí a thagann ar bhus ar Rue D'Ardenne, B-1047 an 
Bhruiséil, an Bheilg. Is é an Atrium an áit is fearr chun tú féin a chóiriú agus do scíth a ligean roimh 
chuairt a thabhairt ar Áras Stair na hEorpa. Tá an músaem 3 nóiméad de shiúl na gcos ón Atrium.  
 
Níl aon pháirceáil fhadtréimhseach ar fáil, níl cead stopadh ag busanna ach chun a ngrúpaí a ligean 
amach agus a bhailiú sa limistéar atá léirithe. 
 
 
CUAIRT 

Cinntigh go dtagann tú 30 nóiméad roimh do chuairt chun go leor ama a lamháil maidir le slándáil 
agus nósanna imeachta eile. I gcás cuairteanna treoraithe, lamhálfar duit an turas iomlán a thaithí, 
mar ní mór do threoraithe fanacht laistigh den am beartaithe don chuairt. 
 
Slí Isteach 

• Teacht 

Iarrfar ort do dhaingniú áirithinte a thaispeáint le sonraí grúpa agus am na cuairte. Bí ar an eolas mar 
gheall ar rochtain an-teoranta ar an músaem seans go mbeidh ort dul sa scuaine, cé go bhfuil tú 
tagtha in am do do chuairt. 

• Slándáil 

Cé nach bhfuil doiciméid aitheantais éigeantach chun dul isteach san fhoirgneamh, molaimid duit iad 
a thabhairt leat. Déanfar seiceálacha slándála i stíl aerfoirt ar gach cuairteoir agus ar gach mála 
roimh dhul isteach. Tá cosc ar airm thine, substaintí pléascacha nó inadhainte, spraeanna piobair, 
nithe géara agus rudaí eile a d’fhéadfaí a mheas mar airm. I gcomhréir le reachtaíocht náisiúnta na 
Beilge, féadfar nithe áirithe a bhfuil cosc orthu a thabhairt ar láimh do na póilíní. 

Tá cosc ar ghrianghrafadóireacht agus ar scannánaíocht sna taispeántais. 
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Féadfaidh foireann an tseomra cótaí diúltú do rudaí is cosúil gur baol iad do shlándáil agus do dhea-
ord an mhúsaeim. Ní ghlacfar le cásanna ach amháin sna seomraí cótaí más lú iad ná 55x50x35 cm. 
Féadfar naíchóiste a ghlacadh chomh fada agus is féidir iad a fhilleadh go cuí.  
 

• Fáilte 
 

Cinntigh gurb é ceannaire do ghrúpa an té a rachaidh isteach san fhoirgneamh agus sa tseiceáil 
slándála ar dtús chun bualadh le ball foirne an urláir a chabhróidh leis an ngrúpa tús a chur sa 
taispeántais. I gcás cuairt threoraithe, tiocfaidh an treoraí freisin chun na slí isteach chun fáilte a chur 
romhaibh.   
 
Saoráidí 

• Leithris 
• Ionad friothála ar naíonáin 
• Taisceadáin & seomra cótaí 
• Caifitéire 
• Siopa 
• Ardaitheoirí 
• Oiriúnacht do chathaoireacha rothaí 
• WiFi  

Picnic 

Níl aon spás in áirithe chun do bhia nó do dheoch féin a thomhailt laistigh den mhúsaem. Féadfair 
ithe ar thailte Parc Leopold lasmuigh den mhúsaem, ag brath ar an aimsir. Tabhair leat málaí 
plaisteacha chun aon bhruscar a thógáil. 

Iompar 

Chun cabhrú le cúrsaíocht sna gailearaithe, ná seasaigí mar ghrúpa mór in áiteanna inar gá do 
dhaoine eile dul thar bráid. Urramaigh cuairteoirí eile agus baill foirne. Ná rith ná scread sa 
mhúsaem, coimeád d’fhóin phóca ciúin, ná brúigh ar na cásanna taispeántais agus tabhair aird ar 
threoracha fhoireann an urláir. 

Cealú nó athrú 

Más gá duit do chuairt a chealú nó rud éigin i d’áirithint (líon na ndaoine, etc.) a athrú, is féidir leat é 
a dhéanamh tríd an logáil isteach ar an leathanach áirithinte.  

Cuir in iúl dúinn a luaithe is féidir faoi do chealú, chun lamháil do ghrúpa eile cuairt a thabhairt an 
tráth céanna.  

 
Faisnéis shonrach do scoileanna 

• Cuairt ar HEH a phleanáil: Ullmhaigh do ghrúpa 

Molaimid go láidir duit a sheiceáil na hailt Maidir le agus Aimsigh ar shuíomh gréasáin HEH sula 
ndéanfaidh tú do chur in áirithe nó do ghrúpa a thabhairt chun an mhúsaeim. Leis seo lamhálfar duit 
a fháil amach cén cineál cuairte a roghnú agus cé acu acmhainní foghlama a chuirimid ar fáil don 
chuairt. Ní gá duit na hacmhainní sin a phriontáil, cuirfear iad ar fáil sa mhúsaem.  
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Molaimid duit do rang a bhriseadh i ngrúpaí de mhéideanna atá comhionann go garbh, faoi stiúir ag 
múinteoir amháin (15 mac léinn uasta sa ghrúpa) roimh theacht chun an mhúsaeim, chun am a 
shábháil don chuairt féin. 

  
• Tosaigh amach ag an músaem 

 
o Cuairteanna féintreoraithe le hacmhainní foghlama 

Fáilteoidh ball foirne an urláir romhaibh sa tslí isteach agus tabharfaidh sé nó sí daoibh an pacáiste 
gníomhaíochta a fhreagraíonn don chuairt a cuireadh in áirithe.  
 

o Táibléad ilmheán a úsáid  

Má thugann tú cuairt ar an mbuantaispeántas, is gá duit na táibléid ilmheán a phiocadh suas ina 
gcuirtear an t-inneachar uile ar fáil i 24 theanga ar Leibhéal 1. Is gá duit ansin dul san ardaitheoir go 
Leibhéal 2 nó Leibhéal 3 de réir an ghrúpa ina bhfuil tú i (léiríonn greamán ar phacáiste 
gníomhaíochta gach grúpa mar a dtosaíonn an grúpa).  

Ar na táibléid, tá nótaí treorach do mhúinteoirí agus do dhaltaí ar gach urlár, arna n-ionadú ag an 

tsiombail seo:       

o Cuairteanna treoraithe 

Fáilteoidh an treoraí romhaibh sa tslí isteach. Tá sé nó sí roghnaithe de réir riachtanais teanga agus 
aoisraon do ghrúpa.  

 
• Déan iniúchadh ar na taispeántais 

 
o I ngrúpaí beaga 

Oibreoidh grúpaí de chómhéid go garbh faoi stiúir ag múinteoir amháin (15 dhalta uasta sa ghrúpa) 
go neamhspleách ar a chéile sa mhúsaem. Ar gach urlár, deighlfidh na grúpaí sin i bhfoghrúpaí beaga 
a mbeidh orthu dul go cásanna taispeántais éagsúla chun ceisteanna éagsúla a fhreagairt. 

o Le feitheoir 

Tá gach múinteoir nó duine tionlacain freagrach as a ghrúpa nó a grúpa de thart ar 15 dhalta. 
Iarraimid ar an duine sin a áirithiú go n-urramóidh gach dalta na rialacha iompair agus go dtiocfaidh 
sé/sí in am agus san áit cheart do na faisnéisithe agus na mioncheistithe.  
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