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PRAKTISKE OPLYSNINGER FOR GRUPPER 

 

 
 
ADRESSE 
 
Huset for Europæisk Historie 
Rue Belliard / Belliardstraat 135 
1000 Bruxelles, Belgien 

 
Banegården Bruxelles-Luxembourg ligger tæt på Huset for Europæisk Historie. Buslinje 22, 27, 34, 38, 64, 80 og 
95 standser alle ved Europa-Parlamentet. Linje 12 og 21 kører også til Bruxelles Lufthavn. De nærmeste 
metrostationer er Maelbeek og Schuman på linje 1 og 5 og Trône på linje 2 og 6. 

ÅBNINGSTIDER 
Mandag kl. 13.00-18.00 
Tirsdag-fredag kl. 9.00-18.00 
Lørdag-søndag kl. 10.00-18.00 
 
Museet er lukket den: 
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1. januar / 1. maj / 1. november / 24., 25. og 31. december 
 
 
 
 
RESERVATION 
 
For grupper med mere end 10 personer er det nødvendigt at lave en reservation via vores 
onlinereservationssystem både for besøg på egen hånd og for guidede rundvisninger. 

Vær venligst opmærksom på følgende, når I reserverer: 

• Angiv det nøjagtige antal personer i din gruppe 
• Print din reservationsbekræftelse og tag den med på museet på besøgsdagen. 

 

ADGANG FOR BUSSER 

Europa-Parlamentet har et modtagelsesområde for grupper, som ankommer med bus, på 
rue d'Ardenne, B-1047 Bruxelles, Belgien. Atrium er det ideelle sted at friske sig lidt op og slappe af 
et øjeblik inden besøget i Huset for Europæisk Historie. Museet ligger blot tre minutters gang fra 
Atrium.  
 
Der er ingen mulighed for langtidsparkering, så busserne må kun holde på den anviste plads for at 
sætte deres grupper af og samle dem op. 
 
 
BESØG 

Sørg for at ankomme 30 minutter før jeres besøg for at have tilstrækkelig tid til sikkerhedskontrol og 
andre procedurer. Hvis I har bestilt en guidet rundvisning, kan I således få fuld glæde af denne, da 
vores guider skal overholde den tid, der er afsat til besøget. 
 
Indgangen 

• Ankomst 

I vil blive bedt om at vise jeres reservationsbekræftelse med oplysninger om gruppen og 
besøgstidspunktet. Vær opmærksom på, at I på grund af den meget begrænsede adgang til museet 
kan blive nødt til at stå i kø, selv om I er ankommet på besøgstidspunktet. 

• Sikkerhed 

Selv om identitetsdokumenter ikke er obligatoriske for at få adgang til bygningen, råder vi jer til at 
medbringe dem. Alle besøgende skal igennem sikkerhedstjek, der ligner dem, der foretages i 
lufthavne, inden de får adgang. Skydevåben, eksplosive eller brændbare stoffer, pebersprays, skarpe 
genstande og andre genstande, der kan betragtes som våben, er forbudt. Visse forbudte genstande 
kan i overensstemmelse med belgisk lov overdrages til politiet. 

Det er forbudt at fotografere og filme i udstillingsområderne. 
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Garderobepersonalet kan nægte at tage mod genstande, der synes at udgøre en risiko for 
sikkerheden og god ro og orden på museet. Kufferter modtages kun i garderoben, hvis de er mindre 
end 55x50x35 cm. Klapvogne modtages, hvis de kan foldes tilstrækkeligt sammen.  
 

• Velkomst 
 

Sørg for, at gruppens leder er den første, der kommer ind i bygningen og gennem 
sikkerhedskontrollen, så vedkommende kan mødes med den ansatte, der skal hjælpe gruppen i gang 
i udstillingsområdet. Hvis I har bestilt en rundvisning, kommer guiden også og tager imod jer ved 
indgangen.   
 
Faciliteter 

• Toiletter 
• Puslerum 
• Opbevaringsbokse & garderobe 
• Cafeteria 
• Butik 
• Elevatorer 
• Kørestolsadgang 
• WiFi  

Picnic 

Det er ikke tilladt at spise medbragt mad eller drikkevarer på museet. Hvis vejret tillader det, kan I 
spise jeres medbragte mad i Parc Léopold uden for museet. I bedes medbringe plasticposer til 
eventuelt affald. 

Adfærd 

Stå venligst ikke samlet i store grupper i de dele af udstillingsområderne, hvor andre besøgende skal 
passere forbi. Udvis respekt for andre besøgende og de ansatte. Det er ikke tilladt at løbe og råbe på 
museet. Sæt jeres mobiltelefoner på lydløs, læn jer ikke op ad montrerne og følg instrukserne fra de 
ansatte. 

Aflysning eller ændring 

Hvis I er nødt til at aflyse besøget eller ændre noget i reservationen (antal personer osv.), kan I gøre 
det ved at logge ind på reservationssiden.  

Giv os hurtigst muligt besked, hvis I er nødt til at aflyse besøget, så vi kan give en anden gruppe 
mulighed for at besøge museet i dette tidsrum.  

 
Særlige oplysninger for skoler 

• Planlægning af et besøg i Huset for Europæisk Historie: Forbered din gruppe 

Vi anbefaler stærkt, at I kigger på sektionerne "Om os" og "Gå på opdagelse" på webstedet for Huset 
for Europæisk Historie, inden I bestiller et besøg eller ankommer med jeres gruppe til museet. Det 
giver jer mulighed for at finde ud, hvilken slags besøg I skal vælge, og se, hvilken slags 
undervisningsmateriale vi tilbyder i forbindelse med jeres besøg. Det er ikke nødvendigt at printe 
materialet, da det vil blive udleveret på museet.  
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Vi anbefaler, at I opdeler jeres klasse i grupper af nogenlunde samme størrelse, som ledes af en 
lærer (højst 15 elever pr. gruppe), allerede inden I ankommer til museet, for at spare tid til selve 
besøget. 

  
• Kom i gang på museet 

 
o Besøg på egen hånd med undervisningsmateriale 

En ansat vil byde jer velkommen ved indgangen og give jer den aktivitetspakke, der svarer til det 
besøg, I har valgt.  
 

o Brug af multimedietablet  

Hvis I besøger den permanente udstilling, skal I hente multimedietablets med indhold på 24 sprog på 
niveau 1. Derefter skal I tage elevatorerne op til niveau 2 eller niveau 3 alt afhængigt af, hvilken 
gruppe I tilhører (en mærkat på hver gruppes aktivitetspakke viser, hvor gruppens tur begynder).  

For hver etage findes der på tabletten vejledninger for lærere og elever. De er markeret med dette 

symbol:       

o Guidede rundvisninger 

Guiden vil modtage jer ved indgangen. Han eller hun er blevet udvalgt for at matche gruppens 
sprogvalg og aldersgruppe.  

 
• Gå på opdagelse i udstillingerne 

 
o I små grupper 

Grupper af nogenlunde samme størrelse, der ledes af en lærer (højst 15 elever pr. gruppe), vil 
arbejde uafhængigt af hinanden på museet. På hver etage vil disse grupper blive opdelt i endnu 
mindre undergrupper, som skal kigge på forskellige montrer for at besvare forskellige spørgsmål. 

o Med en pædagog/opsynsførende 

Hver lærer eller ledsagende person er ansvarlig for hans eller hendes gruppe bestående af 
ca. 15 elever. Vi beder vedkommende sørge for, at alle elever respekterer adfærdsreglerne og 
ankommer til tiden til de aftalte mødesteder.  
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