❘ JAK NAS ZNALEŹĆ
Na piechotę

Do Parlamentu Europejskiego łatwo dotrzeć autobusem, metrem
i pociągiem. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc parkingowych w jego
pobliżu zachęcamy gorąco do korzystania z transportu publicznego.

Na przejście z centrum miasta do Parlamentu Europejskiego
potrzeba ok. 30 minut.

Dworzec kolejowy Bruxelles–Luxembourg
Dworzec Bruxelles–Luxembourg znajduje się pod Esplanadą
i ma bezpośrednie połączenia ze stacjami Bruxelles–Nord,
Bruxelles–Central i Bruxelles–Midi.
www.belgianrail.be

Na rowerze
Villo! jest brukselskim publicznym systemem wypożyczania
rowerów, który umożliwia wzięcie roweru w jednym
punkcie i zostawienie go w innym. W pobliżu Parlamentu
Europejskiego znajdują się trzy stacje wypożyczania rowerów.

Przystanek autobusowy „Luxembourg”
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WIZYTA
W SALI OBRAD
WSTĘP WOLNY

95
Dojazd samochodem

Najbliższe stacje metra
Maelbeek

1

5

Trône

2

6

Parking jest bezpłatny, ale miejsce postojowe należy
zarezerwować online przed planowaną wizytą. Parking jest
czynny wyłącznie w dni robocze.
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PRZYJDŹ I ZOBACZ,
JAK DZIAŁA
BRUKSELA

Sala obrad jest centralnym punktem Parlamentu Europejskiego w Brukseli
oraz miejscem najważniejszych dla europejskiego projektu debat
i głosowań. 751 posłów spotyka się tutaj podczas sesji plenarnych, by
w imieniu obywateli zabierać głos w Unii Europejskiej.
Wizyta w sali obrad to znakomity sposób na zrozumienie ważnej pracy
Parlamentu Europejskiego i poznanie z bliska siedziby największego na
świecie parlamentu transnarodowego. Przyjdź i zobacz, jak reprezentują
Cię posłowie do Parlamentu Europejskiego.
Zachęcamy do skorzystania z naszej bezpłatnej oferty fotograficznej,
broszur informacyjnych oraz pocztówek!
Więcej informacji na temat zwiedzania Parlamentu Europejskiego można
znaleźć pod adresem:
www.europarl.europa.eu/visiting/pl

WIZYTY INDYWIDUALNE

WIZYTY GRUPOWE

Zachęcamy osoby indywidualne, rodziny i małe grupy do
zwiedzania i poznawania sali obrad we własnym tempie.

Grupy mogą wejść na galerię dla publiczności i obserwować na
żywo obrady plenarne Parlamentu Europejskiego.

Do wyboru:

Wizyta grupowa obejmuje:

■■

■■

■■

wizyta indywidualna z przewodnikiem multimedialnym
Zwiedzaj salę obrad we własnym tempie z przewodnikiem
multimedialnym. W ramach wizyty wejdziesz na galerię dla
publiczności, gdzie dowiesz się, jak pracuje Parlament Europejski
i w jaki sposób Cię reprezentuje.
wizyta indywidualna z prezentacją jednego z pracowników na
temat życia parlamentarnego
Skorzystaj z bardziej zindywidualizowanego zwiedzania połączonego
z prezentacją w sali obrad poświęconą pracy Parlamentu Europejskiego.
Jeden z naszych prelegentów poprowadzi interaktywną dyskusję
w języku angielskim lub francuskim i odpowie na wszystkie pytania.
wizyta indywidualna podczas sesji plenarnej (proszę sprawdzić
terminy na stronie internetowej)
Skorzystaj z okazji, by śledzić debaty i głosowania w Parlamencie
Europejskim, i zobacz sesję plenarną w Brukseli z galerii dla publiczności.
0–99

<10

60 minut

■■

■■
■■

obszerną interaktywną prezentację na temat tego, co Parlament
Europejski robi dla obywateli; istnieje możliwość jej dostosowania do
szczególnych zainteresowań grup;
możliwość obejrzenia sali obrad z galerii dla publiczności;
możliwość śledzenia debat i głosowań z galerii dla publiczności podczas
sesji plenarnych, zależnie od dostępności miejsc.
0–99

10–100osób

11,5–3godz.

24językiUniiEuropejskiej

EUROPEJSKIE SEMINARIA
MŁODZIEŻOWE
Europejskie seminaria młodzieżowe gromadzą młodych ludzi
z całej Europy, którzy prezentują i omawiają aktualne tematy
oraz głosują nad ewentualnymi rozwiązaniami.
Udział biorą grupy z różnych krajów, porozumiewając się w języku
wspólnym dla wszystkich uczestników. Laboratoria idei politycznych są
dla uczestników miejscem wymiany poglądów z innymi młodymi ludźmi
w czasie tego jednodniowego wydarzenia. Europejskie seminarium
młodzieżowe kończy się głosowaniem nad najlepszą propozycją, która
jest następnie omawiana wspólnie z posłami do Parlamentu Europejskiego.
16–30 lat

20–40 osób

1 dzień

3 DE - EN - FR

Dodatkowe informacje: vissem@ep.europa.eu

24 języki Unii Europejskiej

Dzieci poniżej 14 lat muszą przebywać w towarzystwie osoby dorosłej.

Godziny otwarcia:
Wstęp dla indywidualnych zwiedzających bez wcześniejszej rezerwacji,
prosimy jednak o zabranie dokumentu identyfikacyjnego.

KOLEKCJA DZIEŁ SZTUKI PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO

Zwykłe godziny otwarcia (wrzesień–czerwiec)
Wizyta

pon.–czw. 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00
pt. 9.00, 10.00, 11.00 | sob. nd. nieczynne

Wizyta z prezentacją 11.00 i 15.00
Letnie godziny otwarcia (lipiec–sierpień)
Wizyta

pon.–czw. 9.00–16.00
pt. 9.00–12.00 | sob. nd. nieczynne

Wizyta z prezentacją pon.–czw. 11.00 i 15.00 | pt. 11.00

Rezerwacji wizyt grupowych w sali obrad Parlamentu Europejskiego
należy dokonywać za pośrednictwem strony internetowej:

Dodatkowe informacje: http://www.europarl.europa.eu/visiting/pl

http://www.europarl.europa.eu/visiting/pl

Wstęp: od poniedziałku do piątku
Rezerwacja z wyprzedzeniem: nie

Wstęp: od poniedziałku do piątku
Rezerwacja z wyprzedzeniem: 8 tygodni

Kolekcja dzieł sztuki Parlamentu Europejskiego jest symbolem
różnorodnego dziedzictwa kulturowego łączącego Europę.
Zaczęła powstawać w 1980 r. z inicjatywy pierwszej bezpośrednio
wybranej przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Simone Veil.
Kolekcja obejmuje 387 dzieł sztuki nowoczesnej, zakupionych z myślą
o promowaniu młodych, obiecujących artystów u progu kariery.
W czasie wizyty w strefie dla zwiedzających sali obrad można obejrzeć
wystawę „Zjednoczona w różnorodności” prezentującą dzieła sztuki
z wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Wystawę można
oglądać w ramach każdej wizyty w sali obrad.

