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Europa-Parlamentet
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60
1047 Bruxelles/Brussel
BELGIEN

#visitEP
  visitEuropeanParliament
  @visit_EP
  @visit_EP
  hemicycle-visits@ep.europa.eu
  europarl.europa.eu/visiting/da

Togstationen Bruxelles-Luxembourg ligger under Esplanaden 
og har direkte forbindelse til togstationerne Bruxelles-Nord, 
Bruxelles-Central og Bruxelles-Midi. 
www.belgianrail.be

Det tager ca. 30 minutter at gå til Europa-Parlamentet 
fra bymidten.

Villo! er Bruxelles’ bycykelordning, hvor du låner en cykel 
ved en station og afleverer den igen ved en anden. Der er tre 
bycykelstationer i nærheden af Europa-Parlamentet.

Parkering er gratis og skal bookes online forud for et besøg. 
Parkeringspladsen er kun åben på hverdage.

Stationen Bruxelles-Luxembourg

Til fods

På cykel

Med bil

Busstoppested »Luxembourg«

Nærmeste metrostationer

❘ TRANSPORTMULIGHEDER

Det er let at komme til Europa-Parlamentet med bus, metro eller tog. 
Vi anbefaler kraftigt, at der anvendes offentlig transport i betragtning 
af det begrænsede antal parkeringspladser i området.

Maelbeek 

Trône 
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EUROPÆISKE UNGDOMSSEMINARER
Europæiske ungdomsseminarer samler unge fra hele Europa til 
præsentationer, debatter og afstemninger om idéer, der vedrører 
aktuelle emner. 

En række grupper fra forskellige lande deltager på et sprog, som alle  deltagere  
behersker. Politiske idélaboratorier giver deltagerne et forum, hvor de kan 
lytte til og gå i dialog med andre unge i løbet af denne endagsbegivenhed. 
Europæiske ungdomsseminarer slutter med en endelig afstemning om den 
bedste idé, som derefter drøftes med medlemmer af Europa-Parlamentet.

 16-30    20-40 pr. gruppe     1 dag   3  DE - EN - FR

Yderligere oplysninger: vissem@ep.europa.eu

EUROPA-PARLAMENTETS 
KUNSTSAMLING

Europa-Parlamentets kunstsamling er et symbol på den mangfol-
dige kulturarv, som binder Europa sammen. Den blev startet i 
1980 på initiativ af den første direkte valgte formand for 
Europa-Parlamentet, Simone Veil. 

Samlingen omfatter 387 moderne kunstarter, der er erhvervet for at 
fremme unge lovende kunstnere i begyndelsen af deres karriere. 

Under dit besøg får du mulighed for at se vores udstilling »Forenet i 
mangfoldighed«, der befinder sig i besøgsområdet uden for mødesalen, 
og som omfatter kunstværker fra alle EU’s medlemsstater. Du kan under 
alle besøg til mødesalen gå forbi udstillingen.

Mødesalen er hjertet i Europa-Parlamentet i Bruxelles og stedet for de 
vigtigste debatter og afstemninger, som driver det europæiske projekt 
fremad. Den store sal giver alle 751 medlemmer af Europa-Parlamentet 
mulighed for at mødes til plenarforsamlinger, hvor de lader din stemme 
blive hørt i Den Europæiske Union.

Et besøg i mødesalen er en perfekt mulighed for at forstå Europa-
Parlamentets vigtige arbejde og for på egen hånd at få erfaring 
med verdens største tværnationale parlament. Kom og se, hvordan 
medlemmerne af Europa-Parlamentet repræsenterer dig.

Du er velkommen til at udnytte vores fotomuligheder og tage 
informationsbrochurer og postkort. Det er alt sammen gratis.

Du kan finde yderligere oplysninger om besøgsmulighederne i Europa-
Parlamentet online: 

www.europarl.europa.eu/visiting/da

        

ENKELTPERSONER
Du er velkommen til at besøge mødesalen alene, med familien 
eller i en lille gruppe og udforske den i dit eget tempo.

Du kan vælge mellem:
 ■ et individuelt besøg med en multimedieguide

 Besøg mødesalen i dit eget tempo med en personlig multimedieguide. 
Besøget tager dig til de offentlige tilhørerpladser i mødesalen, hvor der 
gøres rede for Europa-Parlamentets arbejde, og hvordan Parlamentet 
repræsenterer dig.

 ■ et individuelt besøg med en briefing af en ansat om livet i 
Parlamentet

 Nyd godt af et mere personligt besøg og få en briefing i mødesalen om 
Europa-Parlamentets arbejde. En af vores talere vil lede en interaktiv 
diskussion på engelsk eller fransk og besvare alle spørgsmål.

 ■ et individuelt besøg på et plenarmøde (kontrollér venligst datoer 
på webstedet)

 Grib chancen for at overvære Europa-Parlamentets debatter og 
afstemninger og kig med fra de offentlige tilhørerpladser under et 
plenarmøde i Bruxelles.

 0-99  <10  60 minutter  Alle EU’s 24 officielle sprog

Børn under 14 år skal være ledsaget af deres forældre.

Åbningstider
Der kræves ingen forudgående booking for enkeltpersoner, men sørg for 
at have et identitetsdokument med.

Normal tidsplan (september-juni)
Besøg Mandag-torsdag kl. 09.00, 10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Fredag kl. 09.00, 10.00, 11.00   |   Lørdag og søndag lukket.

Briefinger Mandag kl. 11.00 og 15.00

Sommerplan (juli-august)

Besøg Mandag-torsdag kl. 09.00 - 16.00 
Fredag kl. 09.00 - 12.00   |   Lørdag og søndag lukket.

Briefinger Mandag-torsdag kl. 11.00 og 15.00    |   Fredag  kl. 11.00

Yderligere oplysninger: http://www.europarl.europa.eu/visiting/da

Åben: Mandag til fredag
Forudbestilt booking: Nej

GRUPPEBESØG
Grupper kan besøge mødesalens offentlige tilhørerpladser og på 
egen hånd opleve, hvordan det er at være i Europa-Parlamentets 
mødesal. 

Et gruppebesøg omfatter:

 ■ en bred interaktiv præsentation af engagerede talere, som kan 
skræddersys til gruppers særlige interesser, om det, som Europa-
Parlamentet gør for borgerne 

 ■ et blik over mødesalen tæt på fra de offentlige tilhørerpladser 
 ■ overværelse af debatter og afstemninger fra de offentlige tilhørerpladser 

under plenarforsamlingerne, forudsat at der er ledige pladser.

 0-99  10-100  1½ - 3 timer  Alle EU’s 24 officielle sprog

For at booke et gruppebesøg i mødesalen kan du gå til webstedet 
for besøg på:

http://www.europarl.europa.eu/visiting/da

Åben: Mandag til fredag
Forudbestilt booking: 8 uger


