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#visitEP

  facebook.com/visitEuropeanParliament

  @visit_EP

  visit@europarl.europa.eu 

  europarl.europa.eu/visiting/pl

Stacja kolejowa Bruxelles-Luxembourg znajduje się pod Esplanadą 
im. Solidarności 1980 i posiada bezpośrednie połączenia kolejowe ze 
stacjami Bruxelles-Nord, Bruxelles-Central i Bruxelles-Midi.
www.belgianrail.be/en

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

Villo! to działający w Brukseli publiczny system wypożyczania 
rowerów, dzięki któremu możesz wypożyczyć rower w jednym 
punkcie i zostawić go w innym. W pobliżu Parlamentu Europejskiego 
znajdują się trzy stacje wypożyczania rowerów.

Przy muzeum znajduje się bezpłatny parking. Należy z wyprzedzeniem 
zarezerwować miejsce przez internet. Parking jest czynny wyłącznie 
w dni robocze.

Dojazd pociągiem: stacja Bruxelles-Luxembourg

Pieszo

Dojazd rowerem

Dojazd samochodem

Dojazd autobusem: przystanek autobusowy Luxembourg

Dojazd metrem: najbliższe stacje

JAK NAS ZNALEŹĆ

Do Parlamentu Europejskiego łatwo dotrzeć autobusem, metrem i pociągiem. 
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc parkingowych w pobliżu siedziby Parlamentu 
zachęcamy do korzystania z transportu publicznego.
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DOM HISTORII EUROPEJSKIEJ
Dom Historii Europejskiej to miejsce otwarte dla wszystkich, w którym 
udziela się informacji, stawia pytania i zachęca do refleksji, rozbudzając 
w ten sposób ciekawość zwiedzających. Galerie wystawowe, interaktywne 
materiały multimedialne, angażujące aktywności, programy edukacyjne 
oraz rozmaite wydarzenia pozwolą Twojej rodzinie pogłębić wiedzę 
o historii Europy. 

Godziny otwarcia:
poniedziałek: 13.00–18.00   |   wtorek–piątek: 9.00–18.00   |    
sobota–niedziela: 10.00–18.00

Ostatni wstęp 30 minut przed zamknięciem. 
Muzeum jest nieczynne: 1 stycznia, 1 maja, 1 listopada oraz 24, 25 i 31 grudnia.

            

Wystawa stała
Dom Historii Europejskiej pozwala zwiedzającym spojrzeć na przeszłość kontynentu 
z różnych perspektyw. Wystawę stałą zwiedza się z tabletem multimedialnym, który 
pozwala lepiej zapoznać się z ekspozycją. 

 6–99 lat   90 min   24 języki urzędowe UE

Szlak odkryć i paszport podróżnika w czasie 
Dzieci wyruszą w podróż w czasie w towarzystwie księżniczki Europy i jej brata 
Kadmosa. Szlak odkryć i paszport podróżnika w czasie umożliwiają najmłodszym 
kreatywne zwiedzanie Domu Historii Europejskiej. Atrakcje dają dzieciom 
możliwość rozwiązywania zadań i zachęcają je do postawienia się w sytuacji osób, 
którym poświęcona jest wystawa, oraz do zastanowienia się nad aktualnością 
prezentowanych zagadnień.

 6–10 lat    DE, EN, FR, NL 

Rodzinne sale odkryć, przymierzanie strojów z epoki i gra 
fabularna 
A gdyby dzieci i ich rodziny miały okazję odbyć podróż w czasie i poznać historię 
europejską w wyjątkowy sposób? W Domu Historii Europejskiej jest to możliwe 
dzięki interaktywnym strefom edukacyjnym. Sale odkryć są rozmieszczone 
w całym muzeum. Znajdują się w nich rozmaite przedmioty. Można ich dotknąć, 
eksperymentować z nimi, wykorzystać je do zabawy lub stworzyć z nich coś 
nowego. Możesz na przykład poprowadzić samochód, zarezerwować podróż 
w biurze podróży z 1960 r. lub zaprojektować swoje własne miasto.
Rodziny, wyposażone w specjalny plecak, wspólnie odkrywają różne interaktywne 
strefy edukacyjne. W plecaku znajdziesz różne przedmioty, które umożliwią ci jeszcze 
lepsze poznanie przeszłości Europy. 

 6–12 lat     60 min    24 języki urzędowe UE
Przymierzanie strojów z epoki i gra fabularna w biuro podróży:
środa: 14.00–17.00    |   sobota–niedziela: 10.30–11.30, 14.00–17.00

PARLAMENTARIUM
Innowacyjne Parlamentarium umożliwia spojrzenie na Parlament 
Europejski z nowej perspektywy. Dynamiczne wystawy multimedialne 
i  szereg atrakcji, w tym niezwykłe kino 360°, ogromna mapa 
interaktywna oraz zabawy dla dzieci pozwalają zwiedzającym odkryć 
demokrację europejską.

Godziny otwarcia:
poniedziałek: 13.00–18.00   |   wtorek–piątek: 9.00–18.00   |    
sobota–niedziela: 10.00–18.00
Ostatni wstęp 30 minut przed zamknięciem. 
Parlamentarium jest nieczynne: 1 stycznia, 1 maja, 1 listopada oraz 24, 25 
i 31 grudnia.

           

Ekspozycja stała 
Zarówno dorośli, jak i dzieci odkrywają demokrację europejską przy pomocy 
przewodników multimedialnych. Poszczególne części wystawy pokazują 
rozwój współpracy europejskiej i działalność Parlamentu Europejskiego oraz 
wyjaśniają ich wpływ na nasze codzienne życie.

 6–99 lat   90 min    24 języki urzędowe UE

Gra z Luną
Dzieci, wraz z całą rodziną, poznają przyjazną istotę pozaziemską o imieniu 
Luna, która pojawiła się w Parlamentarium, aby dowiedzieć się więcej o Unii 
Europejskiej. Odpowiedz na pytania zadane przez Lunę i zdobądź nagrodę.

 6–10 lat   do 10 osób   60 min  24 języki urzędowe UE

Międzygalaktyczny Konkurs Talentów
Młodzież podzielona na cztero- lub pięcioosobowe grupy zapoznaje się 
z Unią Europejską, odkrywając słowa piosenki „The Sound of Europe” [Dźwięk 
Europy]. Pytania i wskazówki zachęcają uczestników do zastanowienia się, 
czym jest Parlament Europejski. Ci, którzy wykażą się najbardziej, mają 
szansę otrzymać nagrodę.

 10–14 lat   do 5 osób    60 min  24 języki urzędowe UE

SALA  OBRAD  PARLAMENTU  EUROPEJSKIEGO
Na sali zasiada wszystkich 751 posłów do Parlamentu Europejskiego. 
W czasie posiedzeń plenarnych odbywają się tam największe 
i najważniejsze debaty Parlamentu Europejskiego. Wizyta w sali 
obrad pomaga zrozumieć rolę Parlamentu Europejskiego w tworzeniu 
ustawodawstwa Unii Europejskiej i wpływ, jaki wywiera na 
jego kształt. 

         

Wizyty indywidualne z przewodnikiem multimedialnym 
Zwiedzaj w swoim własnym tempie z przewodnikiem multimedialnym. 
W ramach wizyty zobaczysz salę obrad, dowiesz się, jak wygląda proces 
ustawodawczy i w jaki sposób Parlament Europejski reprezentuje obywateli.

  6–99 lat   do 10 osób   60 min  24 języki urzędowe UE
Godziny otwarcia:
poniedziałek–czwartek: 09.00, 10.00, 11.00, 14.00, 15.00 i 16.00   |    
piątek: 09.00, 10.00 i 11.00   |   sobota–niedziela: nieczynne

W lipcu i w sierpniu dostępne są dodatkowe terminy.

Prezentacje na temat działalności Parlamentu
Istnieje możliwość bardziej zindywidualizowanego zwiedzania w ramach 
prezentacji na temat działalności Parlamentu Europejskiego prowadzonej przez 
jednego z naszych rzeczników. Prezentacja pozwala dowiedzieć się więcej na 
temat roli i działalności Parlamentu Europejskiego oraz uzyskać odpowiedzi 
na wszystkie pytania.

  6–99 lat    do 10 osób     30–60 min   2  EN, FR (inne języki 
w zależności od dostępności)
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 11.00, 15.00   
W lipcu i w sierpniu organizowane są dodatkowe prezentacje.

Parlament Europejski zaprasza zwiedzających w każdym wieku. Gry i  materiały 
przygotowane z myślą o rodzinach i najmłodszych zwiedzających pokazują im, 
w jaki sposób współpraca europejska wpływa na ich życie.

W Brukseli znajdują się cztery atrakcje, które warto odwiedzić z rodziną: 
punkt informacyjny Stacja Europa, sala obrad Parlamentu Europejskiego, 
w której odbywają się debaty i głosowania, Parlamentarium – centrum dla 
zwiedzających oraz Dom Historii Europejskiej.

STACJA EUROPA
Stacja Europa to punkt informacyjny Parlamentu Europejskiego 
dla zwiedzających. Mieści się w dawnym budynku stacji kolejowej 
Bruxelles-Luxembourg i stanowi doskonały punkt wyjścia, aby 
poznać Parlament Europejski. Dzięki pomocy życzliwego personelu 
oraz interaktywnej technologii uzyskasz informacje na temat 
dostępnych atrakcji, a także niektórych postaci, które miały swój 
udział w kształtowaniu Parlamentu Europejskiego.

Godziny otwarcia:
poniedziałek–piątek: 9.00–18.00   |   sobota–niedziela: 10.00–18.00

Stacja Europa jest nieczynna: 1 stycznia, 1 maja, 1 listopada oraz 24, 25 
i 31 grudnia.

       6–99 lat


