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STACJA EUROPA
Biuro informacyjne 

Parlamentu Europejskiego
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PARLAMENTARIUM
Centrum dla Zwiedzających 

Parlamentu Europejskiego
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ZWIEDZANIE 
SALI POSIEDZEŃ  
PLENARNYCH
Serce Parlamentu Europejskiego
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DOM HISTORII 
EUROPEJSKIEJ
Miejsce pamięci europejskiej

4

PROMENADA WOLNOŚCI 
IM. SACHAROWA
Poświęcona obrońcom 

wolności myśli
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OGRÓD 
OBYWATELI
Oaza  

dziedzictwa kulturowego

visit@europarl.europa.eu

visitEuropeanParliament

@visit_EP
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Witamy w
PARLAMENCIE

EUROPEJSKIM
Witamy w Parlamencie Europejskim, sercu demokracji Unii Europejskiej, reprezentującym 450 mln 
obywateli. Oficjalną siedzibą Parlamentu Europejskiego jest Strasburg (Francja), jednak wiele prac 
Parlament prowadzi w Brukseli. 

Jest tu mnóstwo do zobaczenia, a wizyta w sali obrad plenarnych lub w Parlamentarium (Centrum 
dla Zwiedzających) pomoże zrozumieć, jak pracuje Parlament Europejski i co robi dla obywateli Unii 
Europejskiej. 

Bogata przeszłość Europy ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia dzisiejszej Unii Europejskiej, a Dom 
Historii Europejskiej umożliwia wyjątkowy wgląd we wspólną historię Europy. 

Wszystkie atrakcje są bezpłatne i większość z nich jest dostępna w każdym z 24 języków urzędowych UE. 
Szczegóły całej działalności można znaleźć na stronie internetowej dla odwiedzających Parlament 
Europejski.

Parlament Europejski

Place du Luxembourg/Luxemburgplein 100 - 1050 Bruxelles/Brussel

90 minut

Przeżyj przygodę w

PARLAMENTARIUM
Zobacz Parlament Europejski z nowej perspektywy w nowatorskim Parlamentarium, jednej z głównych 
atrakcji trurystycznych Brukseli. 

Zarówno dorośli, jak i dzieci mogą poznawać europejską demokrację dzięki wielu dynamicznym 
wystawom multimedialnym, z pomocą osobistego przewodnika multimedialnego.

Zobacz na niesamowitym panoramicznym ekranie 360°, jak reprezentują Cię posłowie do Parlamentu 
Europejskiego. Odbądź podróż przez Europę po gigantycznej interaktywnej mapie i zobacz, jaki wpływ 
ma Unia Europejska na każde z państw członkowskich. Albo posłuchaj opowieści ludzi mieszkających 
w różnych miejscach w Europie o tym, jak Unia Europejska wpływa na ich życie.

Grupy mogą wziąć udział w grze fabularnej, której uczestnicy odgrywają rolę posłów do Parlamentu 
Europejskiego. Gracze muszą podejmować trudne decyzje przy negocjowaniu praw, które wpłyną 
na życie milionów ludzi w całej Europie. Uprzednia rezerwacja możliwa jest tylko drogą e-mailową. 

Rezerwacja udziału w grze fabularnej → parlamentarium@europarl.europa.eu 

pon. 13.00–18.00

wt.–pt.  9.00–18.00

sob.–niedz. 10.00–18.00

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

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

Odkryj salę 
POSIEDZEŃ PLENARNYCH 
Zwiedzanie sali posiedzeń plenarnych jest znakomitym sposobem na zdobycie wiedzy o funkcjonowaniu 
Parlamentu Europejskiego. Poczuj atmosferę Parlamentu, doświadcz tego, jak pracują posłowie do 
Parlamentu Europejskiego, a jeśli twoje odwiedziny przypadają na czas sesji plenarnej, popatrz, jak 
wyglądają debaty nad prawem europejskim. 

Indywidualne wizyty we własnym tempie z osobistym przewodnikiem multimedialnym. Bardziej 
szczegółowe informacje mogą przekazać również nasi prelegenci na cotygodniowych sesjach 
informacyjnych (pon. godz. 11.00 i 15.00 w języku angielskim lub francuskim; w miarę możliwości 
proponowane mogą być inne języki; dodatkowe sesje informacyjne w lecie). Uprzednia rezerwacja 
nie jest wymagana.

Grupy są witane w Parlamencie Europejskim przez naszych pracowników, we wszystkich językach 
Unii Europejskiej. Dopasowany do potrzeb program obejmuje wizytę w sali obrad plenarnych 
oraz interaktywne, obejmujące wiele tematów sesje informacyjne. Wizytę należy zarezerwować 
w internecie z trzymiesięcznym wyprzedzeniem; tematy interesujące zwiedzających mogą zostać 
przygotowane, jeśli zostaną podane przy rezerwacji.

Informacje i rezerwacje dla grup → www.europarl.europa.eu/visiting

90 minut

Wizyty indywidualne z przewodnikiem multimedialnym 

pon.–czw.  9.00–16.00

pt.  9.00–12.00

sob.–niedz. zamknięte

W lipcu i sierpniu organizowane są dodatkowe wizyty.
Wizyta indywidualna → 60 minut Wizyta grupowa → 90 minut

Co przychodzi Ci do głowy, kiedy myślisz o historii europejskiej? Wydarzenie? Osoba? Miejsce? 
Czy może coś innego? 

Dom Historii Europejskiej przedstawia odwiedzającym historię Europy pokazaną z różnych punktów 
widzenia. Muzeum jest dostępne dla wszystkich, od osób pobieżnie zainteresowanych tematem 
po pasjonatów historii. 

Wystawy, wydarzenia i kolekcja są rezerwuarem wspólnej pamięci europejskiej. Dom Historii 
Europejskiej – edukacyjna przestrzeń do odkrywania, zaangażowania i rozrywki – jest bogatym 
źródłem informacji na temat przeszłości, teraźniejszości i przyszłości naszego kontynentu.

pon.  13.00–18.00

wt.–pt.  9.00–18.00

sob.–niedz.  10.00–18.00

Informacje i rezerwacje dla grup → www.historia-europa.ep.eu
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Stacja Europa to idealne miejsce do rozpoczęcia zwiedzania siedziby Parlamentu 
Europejskiego w Brukseli. Mieszcząca się w pierwotnym budynku stacji kolejowej 
Bruksela-Luksemburg, Stacja Europa poprowadzi Cię przez wszystkie miejsca, które 
warto zobaczyć w siedzibie PE.

Zobacz, jak Parlament Europejski ożywa dzięki modelowi w technologii rozszerzonej rzeczywistości. 
Wykorzystaj interaktywne stoły do poszerzenia swojej wiedzy na temat tego, jak Unia Europejska 
wpływa na Twój region i życie, a także na wiele innych kwestii.

Zamknięte: 1 stycznia, 1 maja, 1 listopada oraz 24, 25 i 31 grudnia.

Dodatkowe informacje → visit@ep.europa.eu

pon.–pt.  9.00–18.00

sob.–niedz.  10.00–18.00

ZAPLANUJ
SWOJĄ WIZYTĘ NA STACJI EUROPA

Nie przegap w czasie zwiedzania

Promenada Wolności im. Sacharowa – dowiedz się więcej o Nagrodzie im. Sacharowa za wolność myśli. 
Ogród Obywateli – zrób sobie przerwę w czasie zwiedzania w oazie dziedzictwa kulturowego. 
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