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PRAKTILINE TEAVE RÜHMADELE 

 

 
 
AADRESS 
 
Euroopa Ajaloo Maja 
Rue Belliard / Belliardstraat 135 
1000 Brüssel, Belgia 

 
Euroopa Ajaloo Majale lähim raudteejaam on Bruxelles-Luxembourg. Euroopa Parlamendi juures on 
bussiliinide 22, 27, 34, 38, 64, 80 ja 95 peatused. Brüsseli lennujaama sõidavad bussid 12 ja 21. Lähimad 
metroojaamad on Maelbeek ja Schuman (liinid 1 ja 5) ning Trône (liinid 2 ja 6). 

LAHTIOLEKUAJAD 
Esmaspäev 13.00–18.00 
Teisipäev–reede 9.00–18.00 
Laupäev–pühapäev 10.00–18.00 
 
Euroopa Ajaloo Maja on suletud: 
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1. jaanuaril, 1. mail, 1. novembril ning 24., 25. ja 31. detsembril. 
 
 
 
 
RESERVEERIMINE 
 
Üle 10-liikmeliste rühmade jaoks tuleb nii giidita kui ka giidiga külastused meie veebisaidil 
reserveerida. 

Reserveerides pidage silmas järgmist: 

• Esitage täpne rühma liikmete arv. 
• Trükkige reserveeringu kinnitus välja ja võtke see külastuse päeval kaasa. 

 

JUURDEPÄÄS BUSSIGA SAABUVATELE RÜHMADELE 

Euroopa Parlamendil on bussiga saabuvate rühmade jaoks uus vastuvõtukoht – aatrium Rue 
d’Ardenne’il, B-1047 Brüssel, Belgia. Seal on hea end värskendada ja korraks hinge tõmmata, enne 
kui külastada Euroopa Ajaloo Maja, mis on aatriumist 3-minutilise jalutuskäigu kaugusel.  
 
Parkimisvõimalus puudub. Buss tohib peatuda spetsiaalselt märgistatud alal vaid selleks, et rühm 
saaks bussist väljuda ja hiljem uuesti siseneda. 
 
 
KÜLASTUS 

Kohale tuleks jõuda 30 minutit enne külastuse algust, et oleks piisavalt aega turvakontrolliks ja 
muudeks toiminguteks. Kui olete tellinud giidiga külastuse, saate õigel ajal kohal olles sellest täiel 
määral osa, kuna giidid peavad ajakavast kinni pidama. 
 
Sissepääs 

• Saabumine 

Saabumisel näidake palun reserveeringu kinnitust, millel on kirjas teave rühma kohta ja külastuse 
aeg. Võimalik, et teil tuleb järjekorras seista, isegi kui saabute õigel ajal, sest sissepääs muuseumi on 
rangelt piiratud. 

• Julgeolek 

Kuigi isikut tõendav dokument ei ole hoonesse pääsemiseks kohustuslik, soovitame selle siiski kaasa 
võtta. Kõik külastajad ja nende kotid läbivad enne hoonesse lubamist turvakontrolli, sarnaselt 
lennujaama turvakontrolliga. Relvade, lõhkeainete või tuleohtlike ainete, pipragaasi, teravate 
esemete ja muude relvadena käsitletavate objektide muuseumisse toomine on keelatud. Belgia 
seaduste kohaselt võidakse teatavad keelatud esemed üle anda politseile. 

Pildistamine ja filmimine on näituseruumides keelatud. 
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Riidehoiu töötajad võivad keelduda vastu võtmast esemeid, mis võivad ohustada muuseumi 
turvalisust ja korda. Kohvreid võetakse hoiule juhul, kui need on väiksemad kui 55x50x35 cm. 
Lapsekärusid võetakse vastu, kui need on kokkupandavad.  
 

• Vastuvõtt 
 

Esimesena siseneb hoonesse ja turvakontrolli rühmajuht, et kohtuda töötajaga, kes juhatab rühma 
väljapanekute juurde. Kui olete tellinud giidiga külastuse, tuleb giid teid sissepääsu juurde vastu 
võtma.  
 
Teenused 

• Tualetid 
• Mähkimisruum 
• Hoiukapid ja riidehoid 
• Kohvik 
• Pood 
• Liftid 
• Ratastooliga liikumise võimalus 
• WiFi  

Piknik 

Kaasa võetud toidu ja joogi tarbimiseks muuseumis kohta eraldatud ei ole. Kui ilm lubab, võite 
einestada muuseumihoonest väljas Leopoldi pargis. Palun võtke kaasa kilekotid oma prügi jaoks. 

Käitumine 

Et liikumine näituseruumides oleks sujuv, ärge palun seiske suurte rühmadena kohtades, kus teised 
külastajad soovivad mööduda. Palun suhtuge teistesse külastajatesse ja töötajatesse lugupidavalt. 
Jooksmine ja hõiked muuseumisse ei sobi. Mobiiltelefonid tuleb panna hääletule režiimile. Ärge 
nõjatuge vitriinidele ja pange tähele muuseumitöötajate juhiseid. 

Muutmine või tühistamine 

Reserveeringut muuta (nt inimeste arvu vm) või külastust tühistada saate reserveerimisleheküljel 
sisse logides.  

Tühistamisest teatage palun võimalikult varakult ette, et vabanenud aega saaks kasutada mõni teine 
rühm.  

 
Teave koolidele 

• Euroopa Ajaloo Maja külastuse kavandamine: valmistage rühm ette 

Enne kui reserveerite külastusaja või toote rühma muuseumisse, soovitame teil tingimata tutvuda 
teabega Euroopa Ajaloo Maja veebilehel. Sealt näete, missuguseid õppevahendeid me külastusteks 
pakume, ning saate valida sobivat liiki külastuse. Õppevahendeid ei ole vaja välja trükkida, need 
antakse muuseumis.  

Soovitame jagada klassi juba enne saabumist enam-vähem võrdseteks rühmadeks (kuni 15 õpilast 
ühe õpetaja kohta), et kohapeal aega kokku hoida. 
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• Külastus algab 

 
o Giidita külastused õppematerjalidega 

Igal korrusel võtab teid vastu muuseumitöötaja, kes annab teile õppematerjalide paketi vastavalt 
sellele, millise külastuse olete reserveerinud.  
 

o Multimeediatahvli kasutamine  

Kui külastate püsiväljapanekut, võtke palun 1. korrusel multimeediatahvlid, milles on kogu sisu 
olemas 24 keeles. Seejärel sõitke liftiga 2. või 3. korrusele, nii nagu teie rühmale ette nähtud (iga 
rühma materjalide paketil on kleebis, mis näitab, kust rühma külastus algab).  

Multimeediatahvlites on õpilastele ja õpetajatele iga korruse kohta suunised, mida tähistab sümbol:  

  

o Giidiga külastus 

Giid ootab teid sissepääsu juures. Giid on valitud vastavalt rühma keelele ja vanusele.  

 
• Väljapanekutega tutvumine 

 
o Väikestes rühmades 

Enam-vähem võrdse suurusega rühmad (kuni 15 õpilast ühe õpetaja kohta) liiguvad muuseumis 
omaette. Igal korrusel jagunevad need rühmad väiksemateks allrühmadeks, mis liiguvad 
väljapanekute vahel ja vastavad küsimustele. 

o Saatjaga 

Iga õpetaja või saatja vastutab oma 15-liikmelise rühma eest. Palume saatjal tagada, et kõik õpilased 
järgiksid käitumisreegleid ning oleksid info jagamisel õigel ajal õiges kohas.  
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