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Parlamentarium välkomnar sin 100 000:e
besökare - från Brasilien och Indien
•
•
•

Europaparlamentets besökscentrum i Bryssel
Parlamentarium öppnade i oktober 2011
Hundra tusen besökare under de fem första månaderna

Hundra tusen personer har besökt Parlamentarium under dess fem första månader
för att upptäcka mer om institutionen som representerar Europas medborgare.
Besökcentrumet erbjuder en möjlighet att, på ett interaktivt sätt, få mer kunskap om
Europaparlamentet. Det är öppet för allmänheten sju dagar i veckan och är tillgängligt
på 23 språk.
Den 21 mars så blev Jaqueline Lemos från Rio de Janeiro, Brasilien, och Chander
Lall från New Delhi, Indien, tillsammans Parlamentariums 100 000:e besökare. De
var i Bryssel på en konferens och sa att de "inte ville åka hem förrän de hade besökt
parlamentet".
De välkomnades av vice talmännen Anni Podimata och Othmar Karas.
En bit av historien
- Det är en härlig upplevelse som känns väldigt speciell för mig, sa Jaqueline Lemos.
- Jag antar att jag nu är en del av historien. Det är spännande och den här upplevelsen
kommer jag alltid att bära med mig som ett väldigt lyckligt minne, sa Chander Lall.
Ingen av dem hade besökt Parlamentarium tidigare.
- Jag visste inte vad jag skulle förvänta mig men än så länge är det bra och jag ser fram emot
att se mer. Jag gillar sättet som de presenterar den historiska biten, det är väldigt interaktivt.
Jag vill gärna komma tillbaka och spendera mer tid här och verkligen gå in i det. Det kittlade
verkligen mitt intresse att få veta mer, sa Chander Lall.
Öppet för allmänheten
Europaparlamentets besökcentrum Parlamentarium i Bryssel är öppet för allmänheten
som gratis kan besöka det sju dagar i veckan.
Genom interaktiva multimedia-verktyg kan man se hur lagar och politiska beslut formas i
parlamentet och andra EU-institutioner.
Intervjuer och kommentarer i gästboken visar att de flesta av besökarna är nöjda och
webbsajten Tripadvisor placerar Parlamentarium på sin topp tio-lista över saker att göra i
Bryssel.
Vill du också besöka Parlamentarium? Klicka på länken till besöksidorna för att ta reda på
mer.
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