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#visitEP

  facebook.com/visitEuropeanParliament

  @visit_EP

  visit@europarl.europa.eu 

  europarl.europa.eu/visiting/ro

Gara Bruxelles-Luxembourg este situată sub Esplanadă, cu conexiuni 
directe spre gările Bruxelles-Nord, Bruxelles-Central și Bruxelles-Midi.
www.belgianrail.be/en

Distanța dintre centrul orașului și Parlamentul European poate fi 
parcursă pe jos în aproximativ 30 de minute.

Villo! este sistemul public din Bruxelles pentru închirierea de biciclete, 
care vă permite să luați o bicicletă dintr-o stație de andocare și să o 
lăsați în alta. În apropierea Parlamentului European există trei stații 
de andocare.

Parcarea pentru autoturisme este gratuită, dar trebuie să vă rezervați 
locul online înaintea vizitei. Parcarea este deschisă doar în zilele 
lucrătoare.

Gara Bruxelles-Luxembourg

Dacă veniți pe jos

Cu bicicleta

Cu mașina

Stația de autobuz Luxembourg

Cele mai apropiate stații de metrou

CUM AJUNGEȚI AICI

La Parlamentul European se poate ajunge ușor cu autobuzul, cu metroul sau cu 
trenul. Recomandăm utilizarea mijloacelor de transport în comun, având în vedere 
numărul limitat de locuri de parcare în această zonă.
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CASA ISTORIEI EUROPENE
Casa Istoriei Europene este un loc destinat tuturor, care stimulează 
curiozitatea informându-i, provocându-i și punându-i pe gânduri pe 
vizitatori. Spațiile expoziționale, dispozitivele multimedia interactive, 
activitățile practice, programele de învățare și evenimentele vă permit 
să găsiți, alături de familia dumneavoastră, nivelul potrivit la care să faceți 
o imersiune în istoria europeană. 

Program de lucru
Luni: 13.00-18.00   |   Marți-Vineri: 09.00-18.00   |   Sâmbătă-Duminică: 10.00-18.00

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

            

Expoziția permanentă
Casa Istoriei Europene le oferă vizitatorilor diferite perspective asupra trecutului 
continentului. O tabletă multimedia, pe care o puteți lua cu dumneavoastră, vă 
însoțește de-a lungul expoziției permanente și vă permite să interacționați cu ea. 

 6-99 de ani   90 min.   Cele 24 de limbi ale UE

Poteca Descoperirilor & Pașaportul Călătorului 
în Timp 
Prințesa Europa și fratele ei Cadmus îi conduc pe copii într-o călătorie în timp. 
Poteca Descoperirilor și „pașapoartele” le oferă copiilor ocazia să interacționeze 
în mod creativ cu Casa Istoriei Europene. Diverse activități îi pun pe copii în fața 
unor provocări, dar îi și încurajează cu blândețe să intre în pielea personajelor 
prezentate în cadrul expozițiilor și să se gândească la cât de multe probleme 
sunt încă de interes și astăzi.

 6-10 ani    DE, EN, FR, NL 

Spațiile de explorare în familie, sesiunile de probat 
costume și jocul de roluri 
Cum ar fi dacă copiii și familiile lor ar putea să călătorească în timp și să trăiască 
istoria europeană într-un mod unic și antrenant? Acest lucru este posibil datorită 
zonelor de învățare interactive pe care le găsiți în Casa Istoriei Europene. Zonele 
de explorare sunt amplasate peste tot în muzeu. Vă așteaptă obiecte pe care să le 
atingeți, să le probați, să vă jucați cu ele și să vă manifestați creativitatea. Puteți, 
de pildă, să conduceți o mașină, să rezervați o vacanță într-o agenție de voiaj din 
anii ’60 sau să vă proiectați propriul oraș.
Familiile descoperă împreună, cu un rucsac în spate, diferitele zone de învățare 
interactive. În rucsac veți găsi diferite obiecte care vă vor ajuta să înțelegeți 
mai bine trecutul Europei. 

 6-12 ani     60 min.    Cele 24 de limbi ale UE

Sesiunile de probat costume și jocul de roluri în agenția de voiaj:
Miercuri: 14.00-17.00    |   Sâmbătă-Duminică: 10.30-11.30, 14.00-17.00

PARLAMENTARIUMUL
Descoperiți Parlamentul European într-un mod inedit, vizitând 
Parlamentariumul, un loc unic în felul său! Ecrane multimedia 
dinamice și activități interactive, inclusiv o sală de cinema uimitoare 
de 360°, o hartă interactivă uriașă și jocuri pentru copii vă ajută să 
descoperiți democrația europeană.

Program de lucru
Luni: 13.00-18.00   |   Marți-Vineri: 09.00-18.00   |   Sâmbătă-Duminică: 
10.00-18.00
Ultima intrare cu 30 de minute înainte de închidere. 
Închis pe 1 ianuarie, 1 mai, 1 noiembrie și 24, 25 și 31 decembrie.

           

Expoziția permanentă 
Adulții și copiii deopotrivă folosesc un ghid media personal pentru a descoperi 
democrația europeană. Diferitele zone prezintă modul în care a evoluat 
cooperarea europeană, modul în care funcționează Parlamentul European și 
impactul său asupra vieții noastre de zi cu zi.

 6-99 de ani   90 min.    Cele 24 de limbi ale UE

Jocul Luna
Copiii, alături de familia lor, întâlnesc un extraterestru prietenos pe care îl 
cheamă Luna și care a venit la Parlamentarium să afle mai multe despre 
Uniunea Europeană. Răspundeți la întrebările adresate de Luna pentru a 
câștiga un premiu.

 6-10 ani   Maximum 10 persoane   60 min.  Cele 24 de limbi 
ale UE

Spectacolul intergalactic al talentelor
În grupuri de patru sau cinci, adolescenții învață mai multe despre Uniunea 
Europeană, găsind versurile la melodia „Sunetul Europei”. Întrebările și 
indiciile îi încurajează pe participanți să examineze ce anume reprezintă 
Parlamentul European. Cele mai bune reprezentații sunt recompensate cu 
un premiu la final.

 10-14 ani   Maximum 5 persoane    60 min.  Cele 24 de limbi 
ale UE

HEMICICLUL
Hemiciclul îi găzduiește pe toți cei 751 de deputați în Parlamentul 
European. În timpul sesiunilor plenare, Hemiciclul este folosit pentru 
cele mai ample și importante dezbateri ale Parlamentului European. 
Vizitându-l, veți înțelege mai bine rolul și influența Parlamentului 
European în redactarea legislației Uniunii Europene. 

         

Vizite individuale cu ghiduri media 
Vizitați în ritmul dumneavoastră, cu un ghid multimedia personal. Veți intra în 
Hemiciclu și veți primi explicații despre procesul legislativ și despre modalitățile 
prin care Parlamentul European vă reprezintă.

  6-99 de ani   Maximum 10 persoane   60 min.  Cele 24 
de limbi ale UE
Program de lucru
Luni-Joi: 09:00, 10:00, 11:00, 14:00, 15:00, 16:00   |   Vineri: 09:00, 10:00, 
11:00   |   Sâmbătă-Duminică: Închis

Ore de vizită suplimentare sunt disponibile în iulie și august.

Prezentări despre viața parlamentară
Bucurați-vă de o vizită personalizată participând la o prezentare despre 
activitățile Parlamentului European susținută de unul dintre vorbitorii noștri. 
Aceste prezentări vă permit să aflați mai multe despre rolul și activitatea 
Parlamentului European și să primiți răspunsuri la toate întrebările 
dumneavoastră.

  6-99 de ani    Maximum 10 persoane     30-60 min.   2  EN, FR 
(alte limbi în funcție de disponibilități)
Program de lucru
Luni: 11:00, 15:00   
Prezentări suplimentare sunt organizate în iulie și august.

La Parlamentul European sunt bineveniți vizitatori de toate vârstele. Sunt 
disponibile jocuri și materiale speciale pentru a le arăta familiilor și tinerilor 
vizitatori cum îi afectează cooperarea europeană la nivel personal.

La Bruxelles găsiți patru activități la care puteți participa alături de familia 
dumneavoastră: punctul de informare Station Europe („Stația Europa”), 
hemiciclul unde au loc dezbateri și se votează, centrul pentru vizitatori 
Parlamentarium și muzeul Casa Istoriei Europene.

STATION EUROPE
Station Europe este punctul de informare pentru vizitatorii 
Parlamentului European. Situată în fosta gară Bruxelles-Luxembourg, 
Station Europe este locul perfect pentru a cunoaște Parlamentul 
European împreună cu familia. Personalul prietenos și tehnologia 
interactivă vă oferă informații despre gama de activități propuse și 
despre cum puteți afla mai multe despre unele dintre personalitățile 
marcante ale Parlamentului European.

Program de lucru
Luni-Vineri: 09.00-18.00   |   Sâmbătă-Duminică: 10.00-18.00

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

       6-99 de ani


