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Vítejte

EVROPSKÉM
PARLAMENTU
V

Vítejte v Evropském parlamentu, demokratickém srdci Evropské unie, který zastupuje 450 milionů lidí.
Oficiálním sídlem Evropského parlamentu je francouzský Štrasburk, avšak velká část činností se odehrává
v Bruselu.
Kromě řady dalších míst, která si můžete prohlédnout, nevynechte návštěvu jednacího sálu
a návštěvnického centra „Parlamentarium“, kde se dozvíte, jak Evropský parlament funguje a co dělá
pro občany Evropské unie.
Pro pochopení dnešní Evropské unie je nutné poznat minulost Evropy v širších souvislostech – jedinečný
pohled do společné evropské historie nabízí Dům evropských dějin.
Všechny aktivity jsou zdarma a většina z nich je dostupná v kterémkoli z 24 úředních jazyků Evropské
unie. Podrobnější informace unie získáte na internetových stránkách určených návštěvníkům Evropského
parlamentu.

Navštivte

PARLAMENTARIUM
Zažijte Evropský parlament z nové perspektivy v unikátním Parlamentariu, jedné z hlavních turistických
atrakcí Bruselu.
Dospělí i děti zde mohou objevovat evropskou demokracii prostřednictvím různých dynamických
multimediálních expozic i pomocí osobního mediálního průvodce.
Díky ohromujícímu panoramatickému plátnu se můžete usadit mezi evropské poslance a sledovat, jak
pro vás pracují. Procestujte Evropu po obří interaktivní mapě a sledujte, jaký otisk zanechala Evropská
unie v každém členském státě. Nebo si poslechněte svědectví lidí z celé Evropy o tom, jak se jich Evropská
unie dotýká.
Skupinové návštěvy si mohou vyzkoušet práci poslanců ve hře na Evropský parlament. Budete vyjednávat
o právních předpisech a činit nelehká rozhodnutí, která ovlivní životy milionů Evropanů. Jen po předchozí
e-mailové rezervaci.

po
út–pá
so–ne

13:00–18:00
9:00–18:00
10:00–18:00

Poslední vstup je 30 minut před zavírací dobou. Zavřeno 1. ledna, 1. května,
1. listopadu a 24., 25. a 31. prosince.

90 minut
Rezervace hry na Evropský parlament → parlamentarium@europarl.europa.eu

Objevte jednací sál

HEMICYCLE
Návštěva jednacího sálu „Hemicycle“ je skvělou příležitostí nahlédnout do fungování Evropského
parlamentu. Můžete se nechat unést parlamentní atmosférou, prohlédnout si dějiště parlamentních
rozprav, a navštívíte-li jednací sál během plenárního zasedání, pak i přímo sledovat debaty o evropských
právních předpisech.
Jednací sál lze navštívit individuálně, vlastním tempem, s vícejazyčným mediálním průvodcem.
Pravidelně se konají setkání se zaměstnanci, kteří vám ochotně podají podrobnější informace (pondělí
11:00 a 15:00 v angličtině nebo ve francouzštině, další jazyky dle možností, v letní sezóně je k dispozici
více termínů). Rezervace není nutná.
Skupinové návštěvy přivítají zaměstnanci Evropského parlamentu ve všech jazycích Evropské unie.
Individualizovaný program zahrnuje návštěvu jednacího sálu a podrobný interaktivní výklad. Rezervace
online 3 měsíce předem; návštěvu lze tematicky zaměřit – své případné požadavky sdělte prosím při
rezervaci.
Individuální návštěva → 60 minut

Individuální návštěvy s mediálním průvodcem
po–čt
pá
so–ne

9:00–16:00
9:00–12:00
zavřeno

Konzultuje webové stránky, kdy je Hemicycle uzavřen.

Skupinová návštěva → 90 minut

Informace a skupinové rezervace → www.europarl.europa.eu/visiting

DŮM

EVROPSKÝCH DĚJIN
Co si vybavíte pod pojmem evropské dějiny? Nějakou událost? Osobnost? Místo? Nebo něco úplně jiného?
Dům evropských dějin nabízí návštěvníkům pohled do historie Evropy z různých perspektiv. Muzeum je
určeno jak široké veřejnosti, tak skutečným milovníkům historie.
Prostřednictvím výstav, akcí a stálé sbírky, které vytvářejí pokladnici společné evropské paměti, vám
dá Dům evropských dějin – místo pro objevování, aktivní účast a zábavu – nahlédnout do minulosti,
současnosti i budoucnosti našeho kontinentu.

po
út–pá
so–ne

13:00–18:00
9:00–18:00
10:00–18:00

Poslední vstup je 30 minut před zavírací dobou. Zavřeno 1. ledna, 1. května,
1. listopadu a 24., 25. a 31. prosince.
90 minut
Informace a skupinové rezervace → www.historia-europa.ep.eu

SESTAVTE

SI PLÁN NÁVŠTĚVY STANICE EVROPA
Stanice Evropa, nacházející se v budově bývalého vlakového nádraží BruxellesLuxembourg, je pro výpravu po Evropském parlamentu v Bruselu ideálním výchozím
bodem. Dozvíte se zde, co vše můžete v areálu Evropského parlamentu objevovat.
Díky modelu celého komplexu, který je doplněn prvky rozšířené reality, vám Evropský
parlament doslova ožije před očima. Nebo si zlepši své znalosti o tom, jak Evropská unie ovlivňuje tvůj
region a život, prostřednictvím dotykových tabletů a ještě mnohem více.

po–pá
so–ne

09:00–18:00
10:00–18:00

Zavřeno 1. ledna, 1. května, 1. listopadu a 24., 25. a 31. prosince.

Nezapomeňte navštívit
Sacharovův chodník svobody s informacemi o Sacharovově ceně za svobodu myšlení.
Zahradu občanů – oázu pro chvíle odpočinku prodchnutou kulturním dědictvím.
Další informace → visit@ep.europa.eu
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