PRAKTIČNE INFORMACIJE ZA SKUPINE

NASLOV
Hiša evropske zgodovine
Rue Belliard/Belliardstraat 135
1000 Bruselj, Belgija
Najbližja železniška postaja do Hiše evropske zgodovine je Bruselj-Luxembourg. Pri Evropskem parlamentu je
postajališče avtobusov št. 22, 27, 34, 38, 64, 80 in 95, Do bruseljskega letališča vozita liniji 12 in 21. Najbližji
postaji podzemne železnice sta Maelbeek in Schuman za liniji 1 in 5 ter Trône za liniji 2 in 6.

ODPIRALNI ČAS
Ponedeljek:13.00–18.00
Od torka do petka:9.00–18.00
Sobota in nedelja:10.00–18.00
Muzej je zaprt:
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1. januarja, 1. maja, 1. novembra ter 24., 25. in 31. decembra.

REZERVACIJA
Za skupine nad 10 oseb je tako za samostojne kot za vodene oglede potrebna rezervacija prek
našega spletnega sistema za rezervacije.
Opozorilo:
•
•

Ob rezervaciji navedite točno število oseb v skupini
Potrdilo o rezervaciji natisnite in ga ob obisku imejte pri sebi

DOSTOP ZA AVTOBUSE
Evropski parlament sprejme skupine obiskovalcev, ki se pripeljejo z avtobusi, na naslovu Rue
d’Ardenne, B-1047 Bruselj, Belgija. Stavba Atrij je idealen kraj za osvežitev in trenutek oddiha pred
obiskom v Hiši evropske zgodovine. Muzej je od Atrija oddaljen tri minute hoje.
Parkirišča za daljši čas ni, avtobusi se smejo zgolj ustaviti na označenem mestu, da odložijo ali
poberejo potnike.

OBISK
Svetujemo vam, da pridete 30 minut pred obiskom, da boste imeli dovolj časa za varnostni pregled in
druge postopke. Če ste rezervirali vodeni ogled, boste s pravočasnim prihodom lahko v miru opravili
ves ogled, saj se morajo vodiči držati načrtovanega časa za posamezne skupine.
Vhod
•

Prihod

Ob prihodu imejte pripravljeno potrdilo o rezervaciji s podatki o skupini in času obiska. Lahko se
zgodi, da boste morali zaradi omejenega dostopa do muzeja morda nekoliko počakati, četudi boste
pravočasno prispeli.
•

Varnost

Osebni dokumenti za vstop v stavbo niso obvezni, vendar priporočamo, da jih imate pri sebi.
Obiskovalci in njihova ročna prtljaga bodo pred vstopom pregledani podobno kot na letališčih.
Prepovedani so strelno orožje, eksplozivne ali vnetljive snovi, poprovi razpršilci, ostri in drugi
predmeti, ki jih je mogoče šteti za orožje. V skladu z belgijsko zakonodajo se lahko nekateri
prepovedani predmeti predajo policiji.
Fotografiranje in snemanje je v razstavnih prostorih prepovedano.
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V garderobi lahko zavrnejo predmete, ki bi utegnili ogrožati varnost in red v muzeju. Kovčke je
mogoče odložiti le, če so manjši od 55 x 50 x 35 cm. Otroške vozičke je mogoče odložiti, če se lahko
ustrezno zložijo.
•

Sprejem

Vodja skupine naj v stavbo in k varnostnemu pregledu pristopi prvi in poišče pristojno osebo, ki bo
skupino odvedla k razstavi. Pri vodenem ogledu vas bo pri vhodu pričakal tudi vodič.
Prostori
•
•
•
•
•
•
•
•

Stranišče
Previjalnica
Omarice in garderoba
Kavarna
Trgovina
Dvigalo
Dostop za invalidske vozičke
WiFi

Hrana in pijača
V muzeju ni prostora za uživanje s seboj prinesene hrane in pijače. Če je vreme lepo, lahko
pomalicate pred muzejem v Leopoldovem parku. S seboj prinesete plastične vrečke za odpadke.
Vedenje
Za neovirano gibanje vseh obiskovalcev vas prosimo, da se na prehodih ne zadržujete v večjih
skupinah. Bodite spoštljivi do drugih obiskovalcev in uslužbencev. Po muzeju ne tekajte in ne vpijte,
mobilni telefon pa preklopite na tihi način. Ne naslanjajte se na vitrine in upoštevajte navodila
osebja.
Odpoved ali sprememba obiska
Če morate obisk odpovedati ali spremeniti rezervacijo (število ljudi ipd.), lahko to storite na spletni
strani za rezervacije.
O odpovedi nas obvestite čim prej, da bomo v načrtovanem času omogočili obisk drugi skupini.
Posebne informacije za šole
•

Načrtovanje obiska v Hiši evropske zgodovine: priprava skupine

Preden napravite rezervacijo ali pripeljete skupino na obisk, priporočamo, da na spletni strani Hiše
pregledate razdelka O nas in Za uka željne. Tam se lahko pozanimate o različnih oblikah obiskov in si
ogledate ponujena učna gradiva. Natisniti jih ni treba, na voljo vam bodo v muzeju.
Priporočamo vam, da razred že pred prihodom razdelite na približno enake skupine s po enim
učiteljem (največ 15 učencev na skupino) in tako čas v muzeju prihranite samo za obisk.
•

Kam in kako v muzeju
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o

Samostojni ogled z učnim gradivom

Uslužbenec, ki vas bo sprejel pri vhodu, vam bo prinesel gradivo za dejavnosti v okviru rezerviranega
obiska.
o

Ogled z multimedijsko tablico

Če boste obiskali stalno razstavo, lahko multimedijske tablice z vsemi vsebinami v 24 jezikih
prevzamete v prvi etaži. Nato se boste z dvigalom po skupinah odpeljali v drugo ali tretjo etažo (kje
skupina začne, označuje nalepka na posameznem gradivu).
Navodila za učitelje in učence za vsako etažo so na tablicah označena takole:
o

Vodeni ogled

Vodič vas bo pričakal pri vhodu, izbran bo glede na jezik in starost skupine.
•

Ogled razstav
o

V manjših skupinah

Približno enako velike skupine, ki jih vodi učitelj (največ 15 učencev na skupino) se bodo po razstavi
gibale neodvisno druga od druge. V vsakem nadstropju se bodo ločile v manjše skupine in vsaka ob
svoji vitrini odgovarjale na različna vprašanja.
o

S spremljevalcem

Vsak učitelj ali spremljevalec je odgovoren za svojo skupino približno 15 učencev. Spremljevalce
prosimo, naj poskrbijo, da bodo vsi učenci spoštovali pravila vedenja in pravočasno prišli na kraj
predstavitev in poročanja.
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