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Välkommen till

EUROPAPARLAMENTET
Välkommen till Europaparlamentet, demokratins hjärta i Europeiska unionen, som företräder
450 miljoner människor. Europaparlamentets officiella säte ligger i franska Strasbourg, men mycket
av arbetet sker i Bryssel.
Det finns mycket att se och ett besök i plenisalen eller i besökscentrumet Parlamentarium förklarar
hur Europaparlamentet fungerar och vad det gör för Europeiska unionens medborgare.
Att känna till huvuddragen i Europas förflutna är viktigt för att förstå dagens Europeiska union.
Europeiska historiens hus erbjuder en unik inblick i Europas gemensamma historia.
Alla aktiviteter är gratis och det mesta finns på alla 24 officiella EU-språk. Detaljer hittar du på
Europaparlamentets besökssajt.

Upplev

PARLAMENTARIUM
Upplev Europaparlamentet på ett helt nytt sätt på det banbrytande Parlamentarium, en av de största
turistattraktionerna i Bryssel.
Både vuxna och barn kan upptäcka europeisk demokrati på en rad dynamiska multimedieskärmar
med hjälp av en personlig medieguide.
Se Europaparlamentets ledamöter i arbete på en imponerande 360-gradersbio. Res genom Europa på
en interaktiv jättekarta och se hur Europeiska unionen påverkar varje medlemsland. Eller lyssna på
människor från hela Europa när de berättar om vad Europeiska unionen betyder för dem.
Gruppdeltagare kan bli EU-parlamentariker för en dag i rollspelet. Spelarna ställs inför svåra beslut när
de förhandlar om lagar som påverkar miljontals människor över hela Europa. Endast förhandsbokning
via e-post.

Måndag
Tisdag–fredag
Lördag–söndag

13.00–18.00
9.00–18.00
10.00–18.00

Sista insläpp 30 minuter före stängning. Stängt den 1 januari, 1 maj,
1 november samt 24, 25 och 31 december.
90 minuter
Bokning av rollspelet → parlamentarium@europarl.europa.eu

Upptäck

PLENISALEN
Ett besök i plenisalen är ett utmärkt sätt att få en inblick i hur Europaparlamentet fungerar. Insup
atmosfären i parlamentet, upplev hur Europaparlamentets ledamöter arbetar och – om du är här
under ett plenarsammanträde – följ hur europeiska lagar debatteras.
Enskilda går runt i sin egen takt med en flerspråkig medieguide. Skickliga talare ger ingående
förklaringar en gång i veckan (måndagar kl. 11.00 och kl. 15.00 på engelska eller franska, i mån av
tillgänglighet även på andra språk; extra presentationer på sommaren). Ingen förhandsbokning krävs.
Grupper tas emot på Europaparlamentet av våra anställda på alla Europeiska unionens språk. I det
skräddarsydda programmet ingår ett besök i plenisalen och en heltäckande briefing med frågor och
svar. Boka på webben tre månader i förväg: särskilda intressen kan beaktas om de anges vid bokningen.

Enskilda besök med medieguide
09.00–16.00
09.00–12.00
stängt

Måndag–torsdag
Fredag
Lördag–söndag
Enskilt besök → 60 minuter

Fler besök erbjuds under juli och augusti.

Gruppbesök → 90 minuter

Information och gruppbokningar → www.europarl.europa.eu/visiting

EUROPEISKA
HISTORIENS HUS

Vad ser du framför dig när du tänker på europeisk historia? En händelse? En person? En plats? Eller
något helt annat?
Europeiska historiens hus visar Europas historia ur olika perspektiv. Museet är till för alla, oavsett om
du är flyktigt historieintresserad eller är historienörd.
Utställningarna, evenemangen och den permanenta samlingen utgör tillsammans en gemensam
europeisk minnesreservoar. Ett rum för lärande och utforskande, inlevelse och förnöjelse: Europeiska
historiens hus är en rik källa till möten med vår världsdels dåtid, nutid och framtid.

Måndag
Tisdag–fredag
Lördag–söndag

13.00–18.00
9.00–18.00
10.00–18.00

Sista insläpp 30 minuter före stängning. Stängt den 1 januari, 1 maj,
1 november samt 24, 25 och 31 december.
90 minuter
Information och gruppbokningar → www.historia-europa.ep.eu

PLANERA

DITT BESÖK PÅ STATION EUROPA
Station Europa är den givna startpunkten för ditt besök på Europaparlamentet i
Bryssel. Den är belägen i tågstationen Bryssel–Luxemburgs ursprungliga byggnad
och guidar dig genom allt som finns att upptäcka i området.
Ge liv åt modellen av Europaparlamentet med så kallad förstärkt verklighet. Eller
förbättra din kunskap om hur Europeiska unionen påverkar din region och ditt liv vid pekskärmar,
med mera.

Måndag–fredag
Lördag–söndag

09.00–18.00
10.00–18.00

Stängt den 1 januari, 1 maj, 1 november samt 24, 25 och 31 december.

Missa inte det här under ditt besök
Sacharovprisets Walk of Freedom – lär dig mer om Sacharovpriset för tankefrihet.
Medborgarträdgården – ta en paus under besöket och koppla av i en oas som badar i kulturarv.
Mer information → visit@ep.europa.eu
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