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Punctul de informare al 

Parlamentului European
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PARLAMENTARIUM
Centrul pentru vizitatori al 

Parlamentului European
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VIZITAȚI HEMICICLUL
Inima Parlamentului European
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CASA ISTORIEI 
EUROPENE
Un loc al memoriei europene
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ALEEA LIBERTĂȚII 
SAHAROV
În onoarea apărătorilor 

libertății de gândire
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GRĂDINA 
CETĂȚENILOR
O oază în inima 

patrimoniului cultural

 visit@europarl.europa.eu

 europarl.europa.eu/visiting

 visitEuropeanParliament

  @visit_EP
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Bine ați venit la
PARLAMENTUL

EUROPEAN!
Bine ați venit la Parlamentul European, centrul democrației din Uniunea Europeană, care reprezintă 
450 de milioane de cetățeni. Sediul oficial al Parlamentului European este la Strasbourg, în Franța, 
dar multe dintre activitățile acestuia se desfășoară la Bruxelles.

Sunt o mulțime de lucruri de văzut – printr-o vizită la Hemiciclu sau la Parlamentarium (centrul pentru 
vizitatori) veți înțelege cum funcționează Parlamentul European și ce face acesta pentru cetățenii 
Uniunii Europene.

O înțelegere mai cuprinzătoare a trecutului Europei este esențială pentru înțelegerea Uniunii Europene 
de astăzi, iar Casa Istoriei Europene oferă o perspectivă unică asupra istoriei comune a Europei.

Toate activitățile sunt gratuite și majoritatea sunt disponibile în fiecare dintre cele 24 de limbi oficiale 
ale Uniunii Europene. Mai multe detalii privind toate activitățile parlamentare pot fi găsite pe site-ul 
internet al Parlamentului European destinat vizitatorilor.

Parlamentul European
Place du Luxembourg/Luxemburgplein, 100 - 1050 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË

90 minute

Trăiți experiența 

PARLAMENTARIUMULUI
Haideţi la Parlamentarium – una dintre cele mai importante atracții turistice din Bruxelles, să trăiţi 
experienţa unică a Parlamentului European!

Atât adulții, cât și copiii pot descoperi democrația europeană printr-o gamă largă de elemente multimedia, 
la care se adaugă un ghid media personal.

Descoperiți în cinematograful nostru, printr-o proiecție uimitoare în 360°, cum vă reprezintă deputații din 
Parlamentul European. Călătoriți prin Europa pe o hartă interactivă imensă și vedeți care este impactul 
Uniunii Europene în fiecare stat membru sau ascultați oameni de peste tot din Europa care povestesc 
despre impactul pe care Uniunea Europeană îl are asupra lor.

Grupurile pot primi rolul unor deputați în Parlamentul European în cadrul jocului de roluri. Jucătorii 
trebuie să ia decizii dificile când negociază legi care vor avea impact asupra a milioane de oameni din 
toată Europa. Rezervare prealabilă numai prin e-mail.

Rezervări pentru joc de roluri → parlamentarium@europarl.europa.eu 

 Luni:  13.00-18.00

Marți-Vineri: 09.00-18.00

Sâmbătă-Duminică: 10.00-18.00

Ultima intrare este permisă cu 30 de minute înainte de ora închiderii. 
Închis pe 1 ianuarie, 1 mai, 1 noiembrie și 24, 25 și 31 decembrie.

Ultima intrare este permisă cu 30 de minute înainte de ora închiderii. 
Închis pe 1 ianuarie, 1 mai, 1 noiembrie și 24, 25 și 31 decembrie.

Descoperiți

HEMICICLUL
Vizitarea Hemiciclului este un mod minunat de a vă pune la curent cu activitățile Parlamentului 
European. Intrați în atmosfera parlamentară, vedeți cum lucrează deputații din Parlamentul European 
și, dacă vizitați Hemiciclul în timpul unei ședințe plenare, observați cum sunt dezbătute legile europene.

Vizitele individuale se fac în propriul ritm, folosind un ghid media multilingv. O serie de vorbitori 
entuziaști pot, de asemenea, să ofere explicații mai detaliate în cadrul informărilor săptămânale (lunea, 
de la ora 11.00 și de la ora 15.00, în engleză sau franceză; explicațiile se pot furniza și în alte limbi, în 
funcție de disponibilități; informări suplimentare vara). Nu este nevoie de programare în prealabil.

Grupurile sunt întâmpinate la Parlamentul European de personalul nostru, în toate limbile Uniunii 
Europene. Un program adaptat vizitatorilor include vizitarea Hemiciclului și o informare interactivă 
variată. Vă rugăm să faceți rezervări online cu 3 luni în avans; se pot aborda subiecte de interes dacă 
le indicați în momentul rezervării.

Informații și rezervări pentru grupuri → www.europarl.europa.eu/visiting

90 minute

Vizite individuale cu ghid media 

Luni-Joi: 09.00-16.00

Vineri:  09.00-12.00

Sâmbătă-Duminică: închis

În iulie și august se oferă vizite suplimentare.
Vizitele individuale → 60 minute Vizitele de grup → 90 minute

Ce vă vine în minte când vă gândiți la istoria europeană? Un eveniment? O personalitate? Un loc? 
Sau altceva?

Casa Istoriei Europene le prezintă vizitatorilor istoria Europei din perspective diferite. Muzeul este 
deschis pentru toți, de la cei cu un interes trecător în domeniu și până la pasionații de istorie.

Expozițiile, evenimentele și o colecție permanentă formează un rezervor de memorie europeană 
comună. În calitate de spațiu destinat explorării, implicării și divertismentului, Casa Istoriei Europene 
este o resursă bogată de cunoaștere a trecutului, prezentului și viitorului continentului nostru.

 Luni:  13.00-18.00

Marți-Vineri: 09.00-18.00

Sâmbătă-Duminică: 10.00-18.00

Informații și rezervări pentru grupuri → www.historia-europa.ep.eu
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CASA ISTORIEI

EUROPENE

PRACTICE
INFORMAȚII

Gratuit Vorbitor 
din partea 

Parlamentului

Ghid audio24 de limbi 
ale UE

Accesibil în scaun 
cu rotile

Birou de 
informare

Lift

Durata viziteiCafenea Restaurant

Carte de 
identitate 
necesară

Toalete

Serviciu 
WiFi gratuit

Programul de 
funcționare

Servicii pentru 
persoanele cu deficiențe 

de văz sau auz

Magazin de 
suveniruri

MAELBEEK M 1

TRÔNE M 2
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Station Europe este punctul perfect de pornire pentru vizita dumneavoastră la 
Parlamentul European de la Bruxelles. Amplasată în clădirea ocupată inițial de 
gara Bruxelles-Luxembourg, Station Europe vă va ghida prin toate locurile ce pot fi 
descoperite în complex.

Descoperiți cum prinde viață Parlamentul European cu ajutorul unui model în „realitate augmentată” 
al complexului de clădiri sau aflați mai multe despre impactul pe care îl are Uniunea Europeană în 
regiunea și în viața dumneavoastră la mesele cu ecran tactil și multe, multe altele.

Închis pe 1 ianuarie, 1 mai, 1 noiembrie și 24, 25 și 31 decembrie.

Mai multe informații → visit@ep.europa.eu

 Luni-Vineri: 09.00-18.00

Sâmbătă-Duminică: 10.00-18.00

ORGANIZAȚI-VĂ
VIZITA LA STATION EUROPE

Pentru a vă odihni în timpul vizitei

Aleea Libertății Saharov - aflați mai multe despre Premiul Saharov pentru libertatea de gândire. 
Grădina cetățenilor - în timpul vizitei, luați o pauză în această oază plină de cultură și istorie. 

mailto:parlamentarium@europarl.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/visiting
http://www.historia-europa.ep.eu
mailto:visit@ep.europa.eu

	VIZITAȚI PARLAMENTUL EUROPEAN

