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Kultūros paveldu 
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 visit@europarl.europa.eu

 europarl.europa.eu/visiting

 visitEuropeanParliament

  @visit_EP
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Sveiki atvykę į

Sveiki atvykę į Europos Parlamentą – Europos Sąjungos demokratijos širdį. Ši institucija atstovauja 
450 milijonų žmonių. Oficiali Europos Parlamento būstinė įsikūrusi Strasbūre (Prancūzija), tačiau didelė 
jo darbo dalis atliekama Briuselyje. 

Čia tikrai rasite ką pamatyti. Apsilankę plenarinių posėdžių salėje ar Parlamentariumo lankytojų centre 
sužinosite, kaip dirba Europos Parlamentas ir ką jis veikia Europos Sąjungos piliečių labui. 

Gilesnės žinios apie Europos praeitį nepaprastai svarbios norint suprasti šiandienos Europos Sąjungą, 
o Europos istorijos namai siūlo unikalų būdą pažvelgti į bendrą Europos istoriją. 

Visa tai galima padaryti nemokamai, o didžioji dalis informacijos prieinama visomis 24-iomis 
oficialiosiomis Europos Sąjungos kalbomis. Išsamią informaciją apie tai, kas siūloma, rasite Europos 
Parlamento interneto svetainėje lankytojams.

Europos Parlamentas
Place du Luxembourg/Luxemburgplein, 100 - 1050 Bruxelles/Brussel / BELGIQUE/BELGIË

90 minučių

Apsilankykite

PARLAMENTARIUME
Šiuolaikiškasis Parlamentariumas – vienas pagrindinių Briuselio turistų traukos centrų, o jo lankytojams 
siūloma unikali pažintis su Europos Parlamentu.

Ir suaugusieji, ir vaikai gali patyrinėti Europos demokratiją naudodamiesi dinamiškais multimedijos 
ekranais bei asmeniniais medijos gidais.

Pribloškiančiame 360 laipsnių ekrane parodoma, kaip vyksta Europos Parlamento narių darbas.

Leiskitės į kelionę per Europą vedami milžiniško interaktyvaus žemėlapio ir sužinokite, kokią įtaką 
Europos Sąjunga daro kiekvienoje valstybėje narėje. O galbūt jums įdomu, ką apie Europos Sąjungos 
poveikį savo gyvenimui pasakoja žmonės iš visos Europos?

Moksleiviams siūlomas vaidmenų žaidimas – tai galimybė sužinoti, ką reiškia būti Europos Parlamento 
nariu. Derėdamiesi dėl teisės aktų, kurie paveiks milijonus europiečių, žaidėjai turi priimti nelengvus 
sprendimus. Išankstinės rezervacijos priimamos tik e. paštu.

Vaidmenų žaidimo ir grupių apsilankymų rezervacijos → parlamentarium@europarl.europa.eu

Pirmadienį  13.00–18.00

Antradienį–penktadienį 9.00–18.00

Šeštadienį ir sekmadienį 10.00–18.00

Paskutinieji lankytojai įleidžiami likus pusvalandžiui iki uždarymo. Nedarbo 
dienos: sausio 1 d., gegužės 1 d., lapkričio 1 d. ir gruodžio 24 d., 25 d. ir 31 d.

Paskutinieji lankytojai įleidžiami likus pusvalandžiui iki uždarymo. Nedarbo 
dienos: sausio 1 d., gegužės 1 d., lapkričio 1 d. ir gruodžio 24 d., 25 d. ir 31 d.

Žvilgsnis į
PLENARINIŲ POSĖDŽIŲ SALĘ 
Apsilankymas plenarinių posėdžių salėje – puikus būdas suprasti, kaip dirba Europos Parlamentas. 
Mėgaukitės parlamentine atmosfera, sužinokite, kaip dirba Europos Parlamento nariai, o jeigu lankotės 
plenarinio posėdžio metu – stebėkite diskusijas dėl Europos Sąjungos teisės.

Atvykusieji savarankiškai salę gali apžiūrėti sau priimtinu tempu. Tam skirti daugiakalbiai medijos 
gidai. Apie viską išsamiai bei įdomiai gali papasakoti ir pranešėjai. Šiuo tikslu kas savaitę rengiami 
trumpi pristatymai (pirmadieniais 11.00 ir 15.00 val. jie vyksta anglų ir prancūzų kalbomis, tačiau esant 
galimybių – ir kitomis kalbomis. Vasarą rengiama daugiau pristatymų). Rezervuoti iš anksto nebūtina.

Grupes Europos Parlamente visomis Europos Sąjungos kalbomis pasitinka mūsų darbuotojai. Speciali 
programa apima apsilankymą plenarinių posėdžių salėje ir interaktyvų bei išsamų pristatymą. 
Prašytume rezervuoti internetu prieš 3 mėnesius. Ypatingas dėmesys gali būti skiriamas jus 
dominančioms temoms, tačiau jas reikia nurodyti rezervuojant.

Informacija ir grupių rezervacijos → www.europarl.europa.eu/visiting

90 minučių

Savarankiškoms ekskursijoms išduodami medijos gidai.

Pirmadienį–ketvirtadienį  9.00–16.00

Penktadienį 9.00–12.00

Šeštadienį ir sekmadienį Nedarbo dienos

Liepą ir rugpjūtį siūloma daugiau ekskursijų.
Savarankiška ekskursija → 60 minučių Grupės ekskursija → 90 minučių

Kas ateina į galvą pagalvojus apie Europos istoriją? Įvykis? Asmuo? Vieta? Visai kas kita? 

Europos istorijos namuose Europos istorija lankytojams pateikiama iš skirtingų perspektyvų. Muziejus 
tiks visiems – ir tiems, kurie istorija domisi prabėgomis, ir tikriems istorijos entuziastams. 

Parodos, renginiai, nuolatinė kolekcija – visa tai yra bendra Europos atminties saugykla. Kaip mokymosi 
erdvė, skirta tyrinėti, domėtis ir mėgautis, Europos istorijos namai yra turtingas žinių apie žemyno 
praeitį, dabartį ir ateitį šaltinis.

Pirmadienį  13.00–18.00

Antradienį–penktadienį 9.00–18.00

Šeštadienį ir sekmadienį 10.00–18.00

Informacija ir grupių rezervacijos → www.historia-europa.ep.eu

© Europos Sąjunga, 2020
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Europos stotis – tobula kelionės po Europos Parlamentą Briuselyje starto vieta. Europos 
stotyje, kuri veikia senajame traukinių stoties „Brussels-Luxembourg“ pastate, gausite 
visą informaciją apie tai, ką galima apžiūrėti Parlamento komplekse.

Europos Parlamentas atgyja komplekso išplėstinės realybės modelyje. Be to, 
naudodamiesi stalais, kuriuose įrengti jutikliniai ekranai, galite patobulinti žinias apie tai, kaip Europos 
Sąjunga keičia jūsų regioną ir gyvenimą bei daug daugiau.

Nedarbo dienos: sausio 1 d., gegužės 1 d., lapkričio 1 d. ir gruodžio 24 d., 
25 d. ir 31 d.

Daugiau informacijos → visit@ep.europa.eu

Pirmadienį–penktadienį 9.00–18.00

Šeštadienį ir sekmadienį 10.00–18.00

SUSIPLANUOKITE
APSILANKYMĄ EUROPOS STOTYJE

Lankydamiesi būtinai užsukite į:

Sacharovo laisvės alėją: viskas apie Sacharovo premiją už minties laisvę. 
Piliečių sodą: viešnagės metu stabtelkite atsipūsti kultūros paveldu alsuojančioje oazėje. 
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