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„СТАНЦИЯ ЕВРОПА“
Информационен пункт на 
Европейския парламент
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ПАРЛАМЕНТАРИУМ
Центърът за посетители на 
Европейския парламент
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ПОСЕЩЕНИЯ НА 
ПЛЕНАРНАТА ЗАЛА
Сърцето на Европейския 
парламент
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ДОМ НА 
ЕВРОПЕЙСКАТА 
ИСТОРИЯ
Място за европейската история
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АЛЕЯ НА СВОБОДАТА 
„САХАРОВ“
Посветена на защитниците 
на свободата на мисълта

5

ГРАДИНАТА 
НА ГРАЖДАНИТЕ
Оазис, наситен с 
културно наследство

 visit@europarl.europa.eu
 europarl.europa.eu/visiting

 visitEuropeanParliament
  @visit_EP
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ЕЛАТЕ И БЪДЕТЕ 
ЧАСТ ОТ НЕГО #visitEP
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Добре дошли в

ЕВРОПЕЙСКИЯ
ПАРЛАМЕНТ
Добре дошли в Европейския парламент – сърцето на демокрацията в Европейския съюз и 
представителство на 450 милиона граждани. Официалното седалище на Европейския парламент 
е в Страсбург, Франция, но голяма част от работата на Парламента се извършва в Брюксел. 
Има много какво да се види, а в случай че посетите пленарната зала или Парламентариума – 
центъра за посетители – ще разберете как работи Европейският парламент и какво прави той 
за гражданите на Европейския съюз. 
За да може да бъде разбран днешният Европейски съюз, е много важно да се познава близкото 
и далечното минало на Европа. Открит през 2017 г., Домът на европейската история предлага 
уникален по рода си поглед върху споделената история на Европа. 
Всички посещения са безплатни и се предлагат на 24-те официални езика на Европейския съюз. 
Подробна информация може да бъде намерена на Европейския съюз на интернет страницата 
за посетители на Европейския парламент.

Опознайте

ПАРЛАМЕНТАРИУМА
Опознайте Европейския парламент от съвсем различна перспектива в Парламентариума – 
модерния център за посетители.
Възрастни и деца могат да се запознаят с европейската демокрация посредством множество 
динамични мултимедийни екрани и с помощта на личен мултимедиен пътеводител.
Посетете изумителното 360-градусово панорамно кино, за да видите как членовете на 
Европейския парламент Ви представляват. Попътувайте из Европа върху голяма интерактивна 
карта и научете повече за въздействието на Европейския съюз във всяка една държава членка. 
Или послушайте как хора от цяла Европа разказват за ролята на Европейския съюз в техния живот.
В ролевата игра групите могат да заемат ролята на член на Европейския парламент. Участниците 
са изправени пред трудни решения, тъй като трябва да преговарят по законодателство, което ще 
засегне милиони жители на Европа. Изисква се предварителна резервация по електронна поща.

Резервации за ролевата игра → parlamentarium@europarl.europa.eu 

понеделник  13:00 - 18:00 ч.
вторник – петък  9:00 - 18:00 ч.
събота – неделя  10:00 - 18:00 ч.
Последна възможност за влизане – 30 минути преди затваряне.
Почивни дни: 1 януари, 1 май, 1 ноември и 24, 25, 31 декември.

Последна възможност за влизане – 30 минути преди затваряне. 
Почивни дни: 1 януари, 1 май, 1 ноември и 24, 25 и 31 декември.

90 минути

Открийте

ПЛЕНАРНАТА ЗАЛА
Посещението на пленарната зала е чудесен начин да вникнете в работата на Европейския 
парламент. Потопете се в парламентарната атмосфера, добийте представа за това как работят 
членовете на Европейския парламент и ако посещението Ви съвпада с пленарно заседание, 
проследете процеса на разискване на европейското законодателство. 
Индивидуалните посетители получават многоезични мултимедийни пътеводители и могат 
сами да определят своето темпо на разглеждане. По време на седмични брифинги увлекателни 
лектори предоставят по-задълбочени обяснения (понеделник: 11:00 и 15:00 ч., на английски или 
френски език; при възможност се предлагат обяснения и на други езици, както и допълнителни 
информационни сеанси през лятото). Не се изисква предварителна резервация.
Нашите служители посрещат групите посетители в Европейския парламент на всички езици на 
Европейския съюз. Специално изготвена програма включва посещение на пленарната зала, както 
и интерактивна и широкообхватна презентация/дискусия. Моля, резервирайте онлайн най-малко 
3 месеца предварително. Теми, представляващи интерес, могат да бъдат взети под внимание, 
ако бъдат посочени при резервирането. 

Информация и резервации на групи → www.europarl.europa.eu/visiting

90 минути

Индивидуални посещения с мултимедиен пътеводител 

Понеделник – четвъртък  09:00 - 16:00 ч.
Петък 09:00 - 12:00 ч.
Събота неделя почивни дни
Допълнителни посещения се предлагат през юли и август.

Индивидуално посещение → 60 минути Посещение на група → 90 минути

Какво изниква в съзнанието Ви при мисълта за европейската история? Събитие? Личност? Място? 
Или нещо съвсем различно? 
Домът на европейската история разказва на посетителите историята на Европа от различни гледни 
точки. Музеят е достъпен за всички – от посетители с мимолетен интерес до страстни любители 
на историята. 
Изложбите, проявите и постоянната колекция създават хранилище на общата европейска памет. 
Като пространство за обучение, диалог и развлечение, Домът на европейската история е място, 
в което посетителят се среща с миналото, настоящето и бъдещето на европейския континент.

понеделник  13:00 - 18:00 ч.
вторник – петък  9:00 - 18:00 ч.
събота – неделя  10:00 - 18:00 ч.

Информация и резервации на групи → www.historia-europa.ep.eu

ДОМЪТ НА

ЕВРОПЕЙСКАТА 
ИСТОРИЯ

ПРАКТИЧЕСКА
ИНФОРМАЦИЯ

Европейски парламент
Place du Luxembourg/Luxemburgplein, 100 - 1050 Bruxelles/Brussel - BELGIQUE/BELGIË

Вход 
свободен

Лектор от 
Парламента

Аудио-визуален 
пътеводител

24-те езика 
на ЕС

Възможност 
за достъп с 
инвалидни 

колички

Информационно 
гише

Асансьор

Продължителност 
на посещението

Кафетерия Pесторант

Изисква се 
документ за 
самоличност

Тоалетни

Свободен 
WIFI достъп

Работно 
време

Услуги за лица 
с нарушено зрение 
или нарушен слух

Сувенирен 
магазин

© Европейски съюз, 2020 г. 

„Станция Европа“ е идеалното място да започнете посещението си в Европейския 
парламент в Брюксел. Разположена е в сграда, която преди е била железопътната 
гара „Брюксел – Люксембург“. В „Станция Европа“ ще намерите информация за всичко, 
което можете да посетите и разгледате в комплекса на Европейския парламент. 

Вижте как Европейският парламент оживява пред очите Ви чрез комбинация от макет и т.нар. 
добавена реалност! Обогатете вашите познания за влиянието на Европейския парламент във 
вашата страна и вашия живот с помощта на сензорните екрани, както и много повече.

Почивни дни: 1 януари, 1 май, 1 ноември и 24, 25 и 31 декември.

За повече информация → visit@ep.europa.eu

понеделник – петък  09:00 - 18:00 ч.
събота – неделя  10:00 - 18:00 ч.

ОРГАНИЗИРАЙТЕ 
ПОСЕЩЕНИЕТО СИ В „СТАНЦИЯ ЕВРОПА“
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Не пропускайте по време на посещението си
Алея на свободата „Сахаров“ – научете за наградата „Сахаров“ за свобода на мисълта.
Градината на гражданите – направете малка почивка по време на посещение си в оазис, 
наситен с културно наследство.
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