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PRAKTISK INFORMATION FÖR GRUPPER 

 

 
 
ADRESS 
 
Europeiska historiens hus 
Rue Belliard/Belliardstraat 135 
1000 Bryssel, Belgien 

 
Tågstationen Bruxelles–Luxembourg/Brussel–Luxemburg ligger nära Europeiska historiens hus. Busslinjerna 
22, 27, 34, 38, 64, 80 och 95 stannar alla vid Europaparlamentet. Linjerna 12 och 21 tar dig till Bryssels 
flygplats. Närmaste tunnelbanestationerna är Maelbeek/Maalbeek och Schuman längs linjerna 1 och 5, och 
Trône/Troon längs linjerna 2 och 6. 

ÖPPETTIDER 
Måndag 13.00–18.00 
Tisdag–fredag 9.00–18.00 
Lördag–söndag 10.00–18.00 
 
Museet är stängt den 
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1 januari, 1 maj, 1 november samt 24, 25 och 31 december. 
 
 
 
 
BOKNING 
 
Besök med eller utan guide för grupper på minst tio personer måste förhandsbokas via vårt 
bokningssystem på nätet. 

Tänk på det här när du bokar: 

• Var noga med antalet medlemmar i gruppen. 
• Skriv ut bokningsbekräftelsen och ta med den på besöksdagen. 

 

BESÖKARE MED BUSS 

För besöksgrupper som kommer med buss har Europaparlamentet ett välkomstcenter på 
Rue d’Ardenne, B-1047 Bryssel, Belgien. Atrium heter det och är den perfekta platsen att fräscha 
upp sig och slappna av en stund före besöket i Europeiska historiens hus. Museet ligger tre minuters 
promenad från Atrium.  
 
Det finns ingen långtidsparkering och bussarna kan bara stanna för av- och påstigning på avsedd 
plats. 
 
 
BESÖKET 

Se till att vara på plats 30 minuter före besöket för att hinna med säkerhetskontroller och annat. Är 
det ett guidat besök riskerar ni annars att missa delar av visningen, eftersom guiden har ett 
tidsschema att hålla sig till. 
 
I entrén 

• Ankomst 

Ni kommer att få visa upp bokningsbekräftelsen med uppgifter om gruppen och besökstiden. 
Eftersom tillträdet till museet är starkt begränsat kan ni behöva stå i kö även om ni är i tid till 
besöket. 

• Säkerhet 

Även om id-kort inte är obligatoriska för att komma in i byggnaden, rekommenderar vi er att ha dem 
med er. Alla besökare och väskor får gå igenom en flygplatsliknande säkerhetskontroll innan man 
släpps in. Vapen, sprängmedel och brandfarliga material, pepparsprejer, vassa föremål och andra 
saker som kan betraktas som vapen är förbjudna. Enligt belgisk lag kan vissa otillåtna föremål 
komma att överlämnas till polisen. 

Fotografering och videoupptagning är förbjudet på utställningarna. 
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Garderobspersonalen kan avvisa föremål som anses kunna utgöra en fara för säkerheten och 
ordningen på museet. Resväskor större än 55x50x35 cm tas inte emot i garderoberna. Barnvagnar 
tas endast emot om de går att vika ihop ordentligt.  
 

• Välkomnande 
 

Se till att gruppledaren är den som först går in i byggnaden och genom säkerhetskontrollen för att 
välkomnas av en anställd som hjälper gruppen att komma igång med utställningarna. Vid guidade 
besök kommer även guiden till entréområdet för att ta emot er. 
 
Faciliteter 

• Toaletter 
• Skötrum 
• Förvaringsskåp och garderober 
• Kafeteria 
• Butik 
• Hissar 
• Rullstolsanpassat 
• Trådlöst nätverk  

Medhavd mat 

Det finns inga utrymmen för förtäring av medhavd mat och dryck inne på museet. Om vädret tillåter 
kan ni slå er ner och äta i Leopoldparken alldeles intill museet. Glöm inte att ta med egna 
skräppåsar. 

Uppförande 

För att underlätta cirkulationen på utställningarna ber vi er att inte stå i en stor grupp där andra 
behöver komma förbi. Visa respekt för andra besökare och för personalen. Undvik att springa och 
ropa inne på museet, stäng av ljudet på telefonen, luta er inte mot montrarna och följ personalens 
anvisningar. 

Avbokning eller ändring av bokning 

Om ni måste avboka eller ändra någonting i er bokning (t.ex. antal personer) kan ni göra det genom 
att logga in på bokningssidan.  

Vi ber er meddela oss så fort som möjligt om ni måste avboka, så att en annan grupp kan utnyttja 
den tiden.  

 
Särskild information för skolor 

• Planera ert besök på historiehuset – förbered gruppen 

Vi råder er starkt att läsa avsnitten Om oss och Upptäck på historiehusets webbplats innan ni bokar 
tid eller tar med gruppen till museet. På så vis kan ni se vilken typ av besök som passar er bäst och 
vilket undervisningsmaterial vi erbjuder. Ni behöver inte skriva ut materialet, det får ni på plats i 
museet.  

För att spara tid under själva besöket rekommenderar vi att ni delar in klassen i ungefär lika stora 
grupper på högst 15 elever, med en lärare per grupp, redan innan ni kommer till museet. 
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• Kom igång på museet 

 
o Oguidade besök med undervisningsmaterial 

En anställd kommer och tar emot er i entréområdet och ger er ett aktivitetspaket beroende på vilken 
typ av besök ni bokat.  
 

o Med multimediaplatta  

Om ni besöker den permanenta utställningen måste ni hämta ut våra multimediaplattor, som 
innehåller allt material på 24 språk och finns på våning 1. Sedan tar ni hissen till våning 2 eller 3, 
beroende på vilken grupp ni tillhör (ett klistermärke på gruppens aktivitetspaket visar var den ska 
starta).  

För varje våning har plattorna handledningar för lärare och elever med den här symbolen:       

o Guidade besök 

Guiden kommer och tar emot er i entréområdet. Guiden har valts ut för att matcha er grupps 
språkönskemål och ålderssammansättning.  

 
• UTFORSKA UTSTÄLLNINGARNA 

 
o I smågrupper 

Inne på museet kommer ett antal ungefär lika stora grupper (högst 15 elever) ledda av var sin lärare 
att arbeta självständigt. På varje våning delas sedan grupperna in i ännu mindre undergrupper som 
går till olika utställningsmontrar för att svara på frågor.  

o Med medföljande vuxen 

Varje lärare eller medföljande person ansvarar för sin grupp på runt 15 elever. Vi ber denna person 
att se till att eleverna respekterar uppförandereglerna och kommer till rätt plats i rätt tid för för- och 
eftersnack. 
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