PRAKTINĖ INFORMACIJA GRUPĖMS

ADRESAS
Europos istorijos namai
Rue Belliard / Belliardstraat 135
1000 Brussels, Belgium
Europos istorijos namai yra šalia traukinių stoties „Brussels-Luxembourg“. Prie Europos Parlamento stoja
autobusai Nr. 22, 27, 34, 38, 64, 80 ir 95. Susisiekimas su Briuselio oro uostu – autobusais Nr. 12 ir 21.
Artimiausios metro stotelės: „Maelbeek“ ir „Schuman“ (1 ir 5 linijos) bei „Trône“ (2 ir 6 linijos).

DARBO LAIKAS
Pirmadieniais:
13.00–18.00 val.
Antradieniais – penktadieniais: 9.00–18.00 val.
Šeštadieniais ir sekmadieniais: 10.00–18.00 val.
Muziejus nedirba:
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sausio 1 d., gegužės 1 d., lapkričio 1 d., gruodžio 24, 25, 31 d.

REZERVAVIMAS
Didesnės nei 10 žmonių grupės savarankiškas ekskursijas ir ekskursijas su gidu turi rezervuoti
naudodamosi mūsų internetine užsakymų sistema.
Rezervuodami nepamirškite, kad:
•
•

reikia nurodyti tikslų savo grupės narių skaičių;
atsispausdintą rezervacijos patvirtinimą ekskursijos dieną reikia turėti su savimi.

ATVYKSTANTIESIEMS AUTOBUSAIS
Autobusu atvykstančios grupės Europos Parlamente pasitinkamos adresu Rue d’Ardenne, B-1047
Brussels, Belgium. Atriumas – ideali vieta atsigaivinti ir atsikvėpti prieš leidžiantis į kelionę po
Europos istorijos namus. Nuo Atriumo iki muziejaus – 3 minutės kelio pėsčiomis.
Aikštelės, kur automobilį būtų galima palikti ilgam, nėra. Autobusai stoja tik nurodytoje vietoje, kur
išlaipinamos ir įlaipinamos grupės.

EKSKURSIJA
Prašytume atvykti 30 minučių iki ekskursijos, kad liktų pakankamai laiko saugumo ir kitoms
procedūroms. Jei esate užsisakę ekskursiją su gidu, atvykę anksčiau galėsite ja mėgautis iki galo, nes
gidai turi laikytis ekskursijų tvarkaraščio.
Įėjimas
•

Atvykimas

Atvykus reikės parodyti rezervacijos patvirtinimą, įskaitant informaciją apie grupę ir ekskursijos laiką.
Atkreipiame dėmesį į tai, kad patekimas į muziejų griežtai ribojamas, taigi net ir atvykusiems sutartu
laiku gali tekti palūkėti eilėje.
•

Saugumas

Norint įeiti į pastatą, rodyti asmens dokumento neprivaloma, tačiau patariame jį turėti su savimi. Visi
lankytojai ir jų rankinės prieš įeinant patikrinami panašiai, kaip oro uoste. Draudžiama įsinešti
šaunamuosius ginklus, sprogstamąsias ar degiąsias medžiagas, pipirinių dujų balionėlius, aštrius
daiktus ir kitus ginklais laikytinus objektus. Vadovaujantis Belgijos nacionalinės teisės aktais, kai kurie
draudžiami daiktai gali būti perduoti policijai.
Fotografuoti ir filmuoti parodose draudžiama.
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Rūbinės darbuotojai gali neleisti įsinešti daiktų, kurie, kaip manoma, gali kelti grėsmę saugumui ir
tvarkai muziejuje. Rūbinėje leidžiama palikti tik mažesnius nei 55x50x35 cm dydžio lagaminus.
Vaikiškus vežimėlius gali būti leista palikti juos atitinkamai sulanksčius.
•

Sutikimas

Jūsų grupės vadovas turėtų pirmas užeiti į pastatą ir praeiti saugos patikrinimą, nes jis turi susitikti su
atitinkamo aukšto darbuotoju, kuris paaiškins grupei, kur prasideda paroda. Jei esate užsisakę
ekskursiją su gidu, prie įėjimo jus pasitiks ir gidas.
Paslaugos
•
•
•
•
•
•
•
•

Tualetai
Kūdikių pervystymo vieta
Rakinamos spintelės ir rūbinė
Kavinė
Parduotuvė
Liftai
Prieiga neįgaliojo vežimėliu
Belaidis internetas

Iškyla
Muziejaus viduje nėra specialios vietos, skirtos pasistiprinti savo atsineštu maistu ir gėrimais. Jei oras
geras, išėję iš muziejaus galite pavalgyti Leopoldo parke. Nepamirškite atsinešti maišelių šiukšlėms.
Elgesio taisyklės
Kad galerijose būtų galima judėti, prašytume didelių grupių nesibūriuoti ten, kur reikia praeiti
kitiems. Prašytume gerbti kitus lankytojus ir darbuotojus. Muziejuje negalima lakstyti ar šūkauti.
Prašytume išsijungti mobiliųjų telefonų garsą, nesiremti į vitrinas ir klausyti atitinkamo aukšto
darbuotojų nurodymų.
Ekskursijos atšaukimas arba keitimas
Prireikus rezervaciją atšaukti arba ką nors (pvz., asmenų skaičių ir pan.) joje pakeisti, tai galima
padaryti prisijungus prie mūsų užsakymų puslapio.
Jei ketinate ekskursiją atšaukti, prašytume mus informuoti kuo anksčiau, kad jums skirtu laiku galėtų
apsilankyti kita grupė.
Mokykloms skirta informacija
•

Apsilankymo Europos istorijos namuose planavimas: grupės parengimas

Prieš rezervuojant ekskursiją ar atsivežant grupę į muziejų, primygtinai patariame pasidomėti
informacija, kuri pateikiama Europos istorijos namų interneto svetainės skiltyse „Apie“ ir „Sužinok“.
Taip sužinosite, kokią ekskursiją galima pasirinkti ir kokią mokomąją medžiagą jai siūlome. Šios
medžiagos atsispausdinti nereikia. Ją bus galima gauti muziejuje.
Kad sutaupytumėte laiko ekskursijai, rekomenduojame dar prieš atvykstant klasę suskirstyti
panašaus dydžio grupėmis (ne daugiau 15 moksleivių vienoje grupėje), kurioms vadovautų po vieną
mokytoją.
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•

Ekskursijos pradžia
o

Savarankiškos ekskursijos naudojantis mokomosiomis priemonėmis

Prie įėjimo jus pasitiks atitinkamo aukšto darbuotojas. Jis išdalys ir atitinkamai jūsų užsisakytai
ekskursijai skirtą užsiėmimų medžiagą.
o

Naudojimasis multimedijos planšete

Jei ketinate apžiūrėti nuolatinę parodą, 1-ajame aukšte turėsite pasiimti multimedijos planšetę,
kurioje turinys pateikiamas 24-iomis kalbomis. Tuomet liftu reikės pakilti į 2 arba 3 aukštą
priklausomai nuo to, kuriai grupei priklausote (grupės ekskursijos pradžią nurodys lipdukas ant
grupės užsiėmimų medžiagos segtuvo).
Planšetėse rasite kiekvienam aukštui skirtas instrukcijas mokytojams ir studentams, pažymėtas
simboliu
o

Ekskursijos su gidu

Gidas jus pasitiks prie įėjimo. Jis arba ji bus pasirinktas pagal tai, kokios kalbos pageidavote, ir jūsų
grupės amžių.
•

Parodos
o

Mažomis grupėmis

Panašaus dydžio grupės (ne daugiau 15 moksleivių vienoje grupėje), kurioms vadovaus po vieną
mokytoją, muziejuje dirbs atskirai. Kiekviename aukšte šios grupės susiskirstys netgi dar mažesniais
pogrupiais, o šie turės apžiūrėti skirtingas vitrinas ir atsakyti į įvairius klausimus.
o

Su palydovu

Už maždaug 15 moksleivių grupę atsako mokytojas arba lydintysis asmuo. Prašytume šio asmens
pasirūpinti, kad visi moksleiviai laikytųsi elgesio taisyklių bei laiku ir vietoje pasirodytų pasitarimams
ir pokalbiams.
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