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KÄYTÄNNÖN TIETOJA RYHMILLE 

 

 
 
OSOITE 
 
Euroopan historian talo 
Rue Belliard / Belliardstraat 135 
1000 Bryssel, Belgia 

 
Brysselin Luxembourg-rautatieasema on lähellä Euroopan historian taloa. Euroopan parlamentin luona 
pysähtyvät bussit 22, 27, 34, 38, 64, 80 ja 95. Busseilla 12 ja 21 pääsee myös Brysselin lentoasemalle. 
Lähimmät metroasemat ovat Maelbeek ja Schuman linjoilla 1 ja 5 sekä Trône linjoilla 2 ja 6. 

AUKIOLOAJAT 
Maanantai  13.00–18.00 
Tiistai–perjantai 9.00–18.00 
Lauantai–sunnuntai 10.00–18.00 
 
Museo on suljettu 
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1. tammikuuta / 1. toukokuuta / 1. marraskuuta / 24., 25. ja 31. joulukuuta 
 
 
 
 
VARAUS 
 
Ennakkovaraus on pakollinen vähintään 10 hengen ryhmille sekä itsenäisille että opastetuille 
kierroksille. Sen voi tehdä verkkovarausjärjestelmän kautta. 

Muista varausta tehdessäsi seuraavat asiat: 

• Ilmoita tarkasti ryhmäsi jäsenten lukumäärä. 
• Tulosta varausvahvistus ja tuo se mukanasi vierailupäivänä. 

 

SAAPUMINEN BUSSILLA 

Euroopan parlamentilla on vastaanottopiste ryhmille, jotka saapuvat bussilla Rue d’Ardennelle 
(B-1047 Bryssel, Belgia). Atriumissa voi hengähtää ja levätä hetken ennen vierailua Euroopan 
historian taloon. Museo on muutaman minuutin kävelymatkan päässä Atriumista.  
 
Pitkäaikaista pysäköintimahdollisuutta ei ole, vaan bussit voivat ainoastaan pysähtyä merkitylle 
alueelle tuomaan ja hakemaan ryhmiä. 
 
 
VIERAILU 

Varmistathan, että saavut paikalle vähintään 30 minuuttia ennen vierailuaikaa, jotta 
turvatarkastukseen ja muihin menettelyihin jää riittävästi aikaa. Näin opastetuilla kierroksilla jää 
aikaa käydä läpi koko kierros, sillä oppaiden on pysyttävä sovitussa vierailuajassa. 
 
Sisäänkäynti 

• Saapuminen 

Sinua pyydetään esittämään varausvahvistus, joka sisältää tiedot ryhmästä ja vierailuajan. On hyvä 
huomata, että museon tiukkojen pääsyrajoitusten takia voit joutua jonottamaan, vaikka oletkin 
saapunut vierailulle ajoissa. 

• Turvallisuus 

Henkilötodistus on syytä ottaa mukaan, vaikka rakennukseen pääsee ilman sitäkin. Kaikille 
vierailijoille tehdään ennen sisäänpääsyä samantapainen turvatarkastus kuin lentoasemilla. 
Ampuma-aseet, räjähteet, tulenarat aineet, pippurisumutteet, terävät esineet ja muut aseeksi 
katsottavat esineet ovat kiellettyjä. Belgian lainsäädännön mukaisesti tietyt kielletyt esineet saattaa 
joutua luovuttamaan poliisille. 

Valokuvaus ja videointi on kiellettyä näyttelytiloissa. 
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Vaatesäilytyksen henkilökunta voi kieltäytyä ottamasta vastaan esineitä, jos vaikuttaa siltä, että ne 
voivat vaarantaa turvallisuuden ja yleisen järjestyksen museossa. Matkalaukkuja otetaan vastaan 
vaatesäilytykseen vain, jos niiden koko on pienempi kuin 55 x 50 x 35 cm. Lastenrattaita voidaan 
ottaa vastaan, jos ne voidaan taittaa kokoon.  
 

• Vastaanotto 
 

Varmista, että ryhmän johtaja saapuu rakennukseen ja turvatarkastukseen ensin ja tapaa 
henkilökunnan jäsenen, joka auttaa ryhmää pääsemään alkuun näyttelyissä. Opastetulla kierroksella 
myös opas on sinua vastassa sisääntuloaulassa.  
 
Palvelut 

• WC:t 
• Lastenhoitohuone 
• Säilytyslokerot ja vaatesäilytys 
• Kahvila 
• Myymälä 
• Hissit 
• Pääsy pyörätuolilla liikkuville 
• WiFi  

Omat eväät 

Museossa ei ole erillistä tilaa, jossa voisi nauttia omia eväitä. Sään salliessa omia eväitä voi nauttia 
Léopold-puistossa museon ulkopuolella. Muistathan lähtiessäsi viedä pois omat roskasi. 

Käyttäytyminen 

Jotta liikkuminen näyttelytiloissa olisi esteetöntä, vältäthän seisomasta isossa ryhmässä kulkuväylillä. 
Ota huomioon muut vierailijat ja henkilökunnan jäsenet. Älä juokse äläkä huuda museossa. Pidä 
matkapuhelimesi äänettömällä. Älä nojaa näyttelyrakenteisiin. Noudata henkilökunnan ohjeita. 

Peruutus tai muutos 

Jos joudut perumaan vierailusi tai muuttamaan varaustasi (ryhmän jäsenten lukumäärä tms.), voit 
tehdä peruutuksen tai muutoksen kirjautumalla varaussivulle.  

Ilmoitathan meille peruutuksesta mahdollisimman pian, jotta jokin toinen ryhmä saa 
mahdollisuuden käyttää vierailuajan.  

 
Tietoa kouluille 

• Ryhmän vierailun suunnittelu ja valmistautuminen 

Sinun kannattaa tutustua Euroopan historian talon verkkosivuston Museo- ja Tarjonta eri 
ryhmille -osiin, ennen kuin teet varauksen tai tulet ryhmän kanssa museoon. Näin voit valita 
ryhmällesi sopivan kierroksen ja nähdä, millaisia opetusaineistoja vierailua varten on tarjolla. Sinun 
ei tarvitse tulostaa aineistoja, vaan ne ovat saatavilla museossa.  

Suosittelemme, että jaat jo ennen museoon saapumista oppilaat suurin piirtein yhtä suuriin ryhmiin 
(enintään 15 oppilasta ryhmää kohti), joista kutakin johtaa yksi opettaja. Näin itse vierailuun jää 
enemmän aikaa. 



 

4 
 

  
• Näin pääset alkuun museossa 

 
o Itsenäiset kierrokset opetusaineistojen avulla 

Henkilökunnan jäsen ottaa teidät vastaan sisääntuloaulassa ja antaa sinulle varaamaasi vierailua 
varten tarvittavan tehtäväaineiston.  
 

o Multimediatabletin käyttö  

Jos käyt pysyvässä näyttelyssä, sinun on haettava tasolta 1 multimediatabletit, joissa on kaikki sisältö 
24 kielellä. Sitten sinun on mentävä hissillä joko tasolle 2 tai tasolle 3 sen mukaan, missä ryhmässä 
olet (näet tarrasta kunkin ryhmän tehtäväaineistossa, mistä ryhmä aloittaa).  

Tableteilla on opettajan ja oppilaan ohjeet kuhunkin kerrokseen. Ne tunnistaa tästä symbolista: 

  

o Opastetut kierrokset 

Opas ottaa teidät vastaan sisääntuloaulassa. Hänet on valittu ryhmäsi käyttämän kielen ja iän 
mukaan.  

 
• Tutustu näyttelyihin 

 
o Pienissä ryhmissä 

Suurin piirtein yhtä suuret ryhmät (enintään 15 oppilasta ryhmää kohti), joista kutakin johtaa yksi 
opettaja, kiertävät itsenäisesti museossa. Kussakin kerroksessa ryhmät jakaantuvat pienempiin 
alaryhmiin, jotka tutustuvat näyttelyn eri osiin ja vastaavat eri kysymyksiin. 

o Saattajan kanssa 

Jokainen opettaja tai saattajana toimiva henkilö on vastuussa noin 15 oppilaan ryhmästään. Hänen 
on varmistettava, että jokainen oppilas noudattaa käyttäytymissääntöjä ja saapuu ajoissa oikeaan 
paikkaan kuuntelemaan ohjeita. 


	AUKIOLOAJAT

