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Velkommen til

EUROPAPARLAMENTET

Velkommen til Europa-Parlamentet, Den Europæiske Unions demokratiske knudepunkt, der
repræsenterer 450 millioner mennesker. Europa-Parlamentets officielle hjemsted er i Strasbourg,
Frankrig, men en stor del af dets arbejde finder sted i Bruxelles.
Der er meget at se, og under et besøg i plenarsalen eller besøgscentret Parlamentarium bliver det
forklaret, hvordan Europa-Parlamentet arbejder, og hvad det gør for EU’s borgere.
For at kunne forstå EU i dag er det vigtigt at kende til den bredere baggrund, og Huset for Europæisk
Historie giver en enestående indsigt i Europas fælles historie.
Alle aktiviteter er gratis, og de fleste af dem er tilgængelige på alle EU’s 24 officielle sprog. Nærmere
oplysninger om alle aktiviteter kan findes på Europa-Parlamentets besøgswebsted.

Oplev

PARLAMENTARIUM
Oplev Europa-Parlamentet på en helt ny måde i det banebrydende Parlamentarium, en af de største
turistattraktioner i Bruxelles.
Både voksne og børn kan gå på opdagelse i europæisk demokrati gennem en imponerende række
dynamiske multimedieskærme med støtte fra en håndholdt elektronisk medieguide.
Se, hvordan medlemmerne af Europa-Parlamentet repræsenterer dig, i en fantastisk 360° biograf. Rejs
gennem Europa på et gigantisk interaktivt kort og se, hvad EU betyder i de enkelte medlemsstater.
Eller hør folk fra hele Europa fortælle deres historier om, hvordan EU påvirker dem.
Grupper kan blive medlem af Europa-Parlamentet i rollespillet. Deltagerne står over for vanskelige
beslutninger, når de forhandler om lovgivning, der vil påvirke millioner af mennesker i Europa.
Forhåndsreservation kun pr. e-mail.

Man.
Tir. - fre.
Lør. - søn.

13:00 - 18:00
9:00 - 18:00
10:00 - 18:00

Indgangen lukkes 30 minutter før lukketid. Lukket 1. januar, 1. maj, 1. november
og 24., 25. og 31. december.
90 minutter
Reservation af rollespil → parlamentarium@europarl.europa.eu

Opdag

PLENARSALEN
Et besøg i plenarsalen er glimrende til at få styr på, hvordan Europa-Parlamentet fungerer. Sug til dig
af den parlamentariske atmosfære, oplev, hvordan medlemmerne af Europa-Parlamentet arbejder,
og følg med i en debat om EU-lovgivning, hvis besøget finder sted under et plenarmøde.
Enkeltpersoner gennemfører besøget i deres eget tempo med en flersproget elektronisk medieguide.
Engagerende talere kan også forklare mere indgående på ugentlige briefinger (man. kl. 11.00 og 15.00
på engelsk eller fransk — eventuelt på andre sprog, hvis der er kapacitet til det — ekstra briefinger
om sommeren). Der kræves ikke forhåndsreservation.
Grupper bliver budt velkommen i Europa-Parlamentet af vores medarbejdere på alle EU-sprogene.
Et skræddersyet program omfatter et besøg i plenarsalen og en interaktiv og omfattende briefing.
Du bedes reservere online tre måneder i forvejen. Emner af særlig interesse kan dækkes, hvis de nævnes
i forbindelse med reservationen.

Individuelt besøg → 60 minutter

Individuelle besøg med medieguide
Man. - tors.
Fre.
Lør. - søn.

9:00 - 16:00
9:00 - 12:00
Lukket

Der arrangeres ekstra besøg i juli og august.

Gruppebesøg → 90 minutter

Oplysninger og reservation for grupper → www.europarl.europa.eu/visiting

Huset for

EUROPÆISK
HISTORIE
Hvad er det første, der falder dig ind, når du tænker på Europas historie? En begivenhed? En
personlighed? Et sted? Eller noget helt andet?
Huset for Europæisk Historie viser besøgende Europas historie fra forskellige perspektiver. Museet er
tilgængeligt for alle, lige fra dem med blot en flygtig interesse for emnet til egentlige historienørder.
Udstillinger, arrangementer og en fast samling skaber et reservoir af fælles europæisk erindring.
Huset for Europæisk Historie er som et lærested til udforskning, fordybelse og fornøjelse en righoldig
ressource, hvor man kan gå på opdagelse i kontinentets fortid, nutid og fremtid.

Man.
Tir. - fre.
Lør. - søn.

13:00 - 18:00
9:00 - 18:00
10:00 - 18:00

Indgangen lukkes 30 minutter før lukketid. Lukket 1. januar, 1. maj, 1.
november og 24., 25. og 31. december.
90 minutter
Oplysninger og reservation for grupper → www.historia-europa.ep.eu

TILRETTELÆG

DIT BESØG PÅ STATION EUROPA
Station Europa er det perfekte sted at starte dit besøg i Europa-Parlamentet i
Bruxelles. Station Europa er beliggende i den oprindelige stationsbygning på
Bruxelles-Luxembourg-stationen og vil guide dig gennem alt, hvad der er at finde
på Parlamentets område.
Se Europa-Parlamentet komme til live med en augmented reality-model af området. Eller
forbedr din viden om, hvordan Den Europæiske Union påvirker din region og dit liv ved borde med
berøringsskærme, såvel som meget mere.

Man. - fre.
Lør. - søn.

09:00 - 18:00
10:00 - 18:00

Lukket 1. januar, 1. maj, 1. november og 24., 25. og 31. december.

Husk at besøge:
Sakharovstien til frihed — find ud af, hvad Sakharovprisen for tankefrihed er.
Borgernes have — hold en pause under dit besøg i en oase, der emmer af kulturarv.
Yderligere oplysninger → visit@ep.europa.eu
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