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Tågstationen Bryssel–Luxemburg ligger under esplanaden och 
har direktförbindelser till Bryssel Nord, Bryssels centralstation 
och Bryssel Syd.
www.belgianrail.be/en

Det tar ungefär 30 minuter att gå till Europaparlamentet från 
stadskärnan.

”Villo!” kallas Bryssels lånecyklar som du kan hämta på en 
cykelstation och lämna på en annan. Det finns tre cykelstationer 
nära Europaparlamentet.

Bilparkeringen är gratis och har öppet på vardagar. Du måste 
boka plats i förväg.

Bryssel–Luxemburg-stationen

Till fots

Cykel

Bil

Busshållplatsen Luxembourg

Närmaste tunnelbanestationer

HUR HITTAR DU HIT?

Du hittar enkelt till Europaparlamentet med buss, tunnelbana och tåg. Vi 
rekommenderar att du åker kollektivt, eftersom det inte finns så många 
parkeringsplatser i området.
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EUROPEISKA HISTORIENS HUS
Europeiska historiens hus är en plats för alla och väcker din 
nyfikenhet genom att informera, provocera och mana till eftertanke. 
Utställningsgallerier, interaktiva multimedia, praktiskt inriktade 
aktiviteter, pedagogiska program och evenemang gör att du och din 
familj kan hitta rätt nivå för att dyka ner i den europeiska historien. 

Öppettider
Mån. kl. 13.00–18.00   |   Tis.–fre. kl. 09.00–18.00   |   Lör.–sön. kl. 10.00–18.00

Sista insläpp 30 minuter före stängning. 
Stängt den 1 januari, 1 maj, 1 november samt 24, 25 och 31 december.

            

Permanent utställning
Europeiska historiens erbjuder dig som besökare olika perspektiv på vår världsdels 
förflutna. Med en personlig multimedieplatta i handen kan du interagera på din 
väg genom den permanenta utställningen. 

 6–99 år   90 minuter   24 EU-språk

Upplevelsehäfte och tidsresenärspass 
Prinsessan Europa och hennes bror Kadmos tar med barnen på en tidsresa. Med 
ett upplevelsehäfte och tidsresenärspass kan barnen interagera på ett kreativt 
sätt med Europeiska historiens hus. I olika aktiviteter får barnen utmaningar och 
uppmuntras att klä ut sig till de människor som visas på utställningen och fundera 
kring hur mycket det är som är aktuellt än i våra dagar.

 6–10 år    DE, EN, FR, NL 

Upplevelseområden för familjer, provning av utklädnings-
kläder och rollspel 
Tänk om barn och familjer kunde resa tillbaka i tiden för att uppleva Europas 
historia på ett unikt och medryckande sätt! Nu är det möjligt i historiehusets 
interaktiva och pedagogiska områden. Överallt i hela museet finns 
upptäcktsområden fulla med saker att röra, pröva, bygga och leka med. Du kan 
till exempel köra bil, boka en resa på en resebyrå på 1960-talet och utforma 
din egen stad.
Med en ryggsäck på ryggen kan familjer uppleva de interaktiva områdena 
tillsammans. I ryggsäcken finns olika föremål som gör det ännu roligare att 
upptäcka Europas förflutna. 

 6–12 år      60 minuter    24 EU-språk

Provning av utklädningskläder och rollspel på resebyrå:
Ons. 14.00–17.00   |   Lör.–sön. kl. 10.30–11.30 och 14.00–17.00

PARLAMENTARIUM
Upplev Europaparlamentet på ett helt nytt sätt på det banbrytande 
Parlamentarium. Med dynamiska multimedieskärmar och 
aktiviteter, t.ex. en häftig 360-gradersbio, en gigantisk interaktiv 
karta och spel för barn, får besökarna se hur den europeiska 
demokratin fungerar.

Öppettider
Mån. kl. 13.00–18.00   |   Tis.–fre. kl. 09.00–18.00   |    
Lör.–sön. kl. 10.00–18.00

Sista insläpp 30 minuter före stängning. 
Stängt den 1 januari, 1 maj, 1 november samt 24, 25 och 31 december.

           

Permanent utställning 
Både vuxna och barn använder en personlig medieguide för att uppleva 
den europeiska demokratin. Olika utställningsområden går igenom hur det 
europeiska samarbetet har utvecklats, hur Europaparlamentet fungerar 
och hur det påverkar dig i din vardag.

 6–99 år   90 minuter    24 EU-språk

Lunaspelet
Barn, och hela familjen, får träffa den snälla utomjordingen Luna som 
har kommit till Parlamentarium för att lära sig mer om Europeiska 
unionen. Svara på Lunas frågor för att få ett pris.

 6–10 år   Upp till 10 personer   60 minuter  24 EU-språk

Den intergalaktiska talangtävlingen
I grupper på fyra eller fem får unga komma EU in på livet genom att 
försöka hitta texten till The Sound of Europe. Med frågor och ledtrådar 
uppmuntras de att undersöka vad Europaparlamentet egentligen är för 
något. De som klarar det får ett pris i slutet.

 10–14 år   Upp till 5 personer    60 minuter  24 EU-språk

PLENISALEN
I plenisalen sitter alla Europaparlamentets 751 ledamöter. Under 
plenarsammanträdena används den för parlamentets största och 
viktigaste debatter. Besöket ger dig insikt i vad parlamentet har 
för roll och inflytande i utformningen av EU:s lagstiftning. 

         

Enskilda besök med medieguide 
Gå runt i din egen takt med en personlig multimedieguide. Under 
besöket får du gå in i själva plenisalen, där du får förklarat för dig hur 
lagstiftningsprocessen går till och hur Europaparlamentet företräder just 
dig.

  6–99 år   Upp till 10 personer   60 minuter  24 EU-språk

Öppettider
Mån.–tor. kl. 09.00, 10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00   |    
Fre. kl. 09.00, 10.00, 11.00   |   Lör.–sön. Stängt
Fler besökstider erbjuds i juli och augusti.

Presentation av livet i parlamentet
Gör ett mer personligt besök och hör en av våra presentatörer berätta om 
Europaparlamentets arbete. Under genomgången får du reda på mer om 
parlamentets roll i EU och du kan få svar på alla dina frågor.

  6–99 år    Upp till 10 personer     30–60 minuter   2  EN, FR 
(andra språk i mån av tillgång)

Öppettider
Mån. 11.00 och 15.00  
Fler presentationer ordnas i juli och augusti.

Europaparlamentet välkomnar besökare i alla åldrar. Med olika spel och 
annat skräddarsytt material får familjer och yngre besökare en inblick i 
hur det europeiska samarbetet påverkar dem personligen.

I Bryssel finns fyra ställen som kan vara särskilt intressanta för dig och 
din familj: informationsstället Station Europa, plenisalen med debatter 
och omröstningar, besökscentrumet Parlamentarium och museet 
Europeiska historiens hus.

STATION EUROPA
Station Europa är Europaparlamentets informationsställe för 
besökare. Det ligger i den gamla tågstationen Bryssel–Luxemburg 
och är den perfekta platsen för dig och din familj att lära känna 
Europaparlamentet. Hjälpsam personal och interaktiv teknik visar 
er allt som finns att se och göra och hjälper er även att ta reda på 
mer om några av de personer som en gång var med och skapade 
Europaparlamentet.

Öppettider
Mån.–fre. kl. 09.00–18.00   |   Lör.–sön. kl. 10.00–18.00

Stängt den 1 januari, 1 maj, 1 november samt 24, 25 och 31 december.

       6–99 år


