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#visitEP

  facebook.com/visitEuropeanParliament

  @visit_EP

  visit@europarl.europa.eu 

  europarl.europa.eu/visiting/cs

Železniční stanice Bruxelles-Luxembourg s přímými spoji do stanic 
Bruxelles-Nord, Bruxelles-Central a Bruxelles-Sud se nachází pod 
Esplanádou.
www.belgianrail.be/en

Z centra města trvá pěší procházka k Evropskému parlamentu 
asi 30 minut.

Villo! je bruselský veřejný systém půjčování kol, který umožňuje 
zapůjčit si kolo na jednom stanovišti jízdních kol a na jiném ho 
zase odevzdat. V blízkosti Evropského parlamentu se nacházejí 
tři taková stanoviště.

K dispozici je bezplatné parkoviště. Parkoviště je otevřeno pouze 
během otevírací doby a místo je třeba si rezervovat předem on-line.

Stanice Bruxelles-Luxembourg

Pěšky

Cyklistika

Osobní automobil

Autobusová zastávka Luxembourg

Nejbližší stanice metra

JAK SE K NÁM DOSTANETE

Evropský parlament je snadno dostupný autobusem, metrem či vlakem. 
Vzhledem k omezeným možnostem parkování v této oblasti vám doporučujeme 
použít veřejnou dopravu.
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DŮM EVROPSKÝCH DĚJIN
Dům evropských dějin je místem pro všechny zvídavé duše, které 
se nejen rády dozvídají nové věci, ale také o nich přemýšlejí 
v souvislostech. Výstavní prostory, interaktivní multimédia, praktické 
aktivity, naučné programy a různé akce umožní tobě i tvé rodině 
ponořit se do evropské historie. 

Otevírací doba:
po 13:00–18:00   |   út–pá 9:00–18:00   |   so–ne 10:00–18:00

Poslední vstup 30 minut před koncem otevírací doby. 
Zavřeno 1. ledna, 1. května, 1. listopadu a 24., 25. a 31. prosince.

            

Stálá expozice
Dům evropských dějin představuje historii Evropy z různých úhlů. Průvodcem ve 
stálé expozici vám bude osobní multimediální tablet. 

 6–99 let   90 minut   24 jazyků EU

Objevitelská trasa a Pas cestovatele v čase 
V doprovodu princezny Európy a jejího bratra Kadma se děti vydají na cestu 
časem. Na této interaktivní „objevitelské“ trase, na níž budou vybaveny cestovními 
pasy, se formou hry seznámí s expozicí Domu evropských dějin. Během zábavných 
aktivit řeší děti různé úkoly. Rovněž se mohou přirozeně vcítit do lidí, o nichž 
expozice hovoří, a uvědomit si, že mnoho problémů je aktuálních i dnes.

 6–10 let    DE, EN, FR, NL 

Rodinné badatelské koutky, zkoušky historických kostýmů 
a simulační hra 
Představte si, že byste mohli cestovat v čase a poznat evropskou historii 
jedinečným a zajímavým způsobem. Díky interaktivním výukovým prostorám 
v Domě evropských dějin je to docela dobře možné. V celém muzeu se nachází 
badatelské koutky a je pro vás připravena celá řada věcí, kterých se můžete 
dotknout, obléci si je, zahrát si s nimi nebo je sami vytvořit. Můžete si například 
vyzkoušet řídit auto, zamluvit si zájezd v cestovní kanceláři z 60. let nebo 
navrhnout své vlastní město. 
S baťůžkem na zádech objevují rodiny jednotlivé interaktivní výukové prostory. Do 
baťůžku jsme ukryli různé předměty, které vám pomohou lépe poznat minulost 
Evropy. 

 6–12 let     60 minut    24 jazyků EU

Zkoušky historických kostýmů a simulační hra v cestovní kanceláři:
st 14:00–17:00   |   so–ne 10:30–11:30, 14:00–17:00

PARLAMENTARIUM 
Zažijte Evropský parlament jako nikdy předtím v jedinečném 
Parlamentariu. Návštěvníci poznávají evropskou demokracii 
pomocí dynamických multimediálních instalací a aktivit, k nimž 
patří také 360stupňový kinosál, gigantická interaktivní mapa 
a hry pro děti.

Otevírací doba:
po 13:00–18:00   |   út–pá 9:00–18:00   |   so–ne 10:00–18:00

Poslední vstup 30 minut před koncem otevírací doby. 
Zavřeno 1. ledna, 1. května, 1. listopadu a 24., 25. a 31. prosince.

           

Stálá expozice 
Pomocí osobního mediálního průvodce se mohou dospělí i děti seznámit 
s tím, jak funguje evropská demokracie. Na různých místech se dozvíte, 
jak se vyvíjela evropská spolupráce, jak funguje Evropský parlament a jak 
ovlivňuje váš každodenní život.

 6–99 let   90 minut    24 jazyků EU

Hra s Lunou
Děti a jejich rodiče se seznámí s mimozemšťankou Lunou, která zavítala 
do Parlamentaria, aby se něco dozvěděla o Evropské unii. Odpovězte na 
Luniny otázky a vyhrajte cenu.

 6–10 let   nejvýše 10 osob   60 minut  24 jazyků EU

Intergalaktická talentová soutěž
Ve čtyř- až pětičlenných skupinách se mladí lidé seznamují s Evropskou 
unií tím, že hledají slova písně „The Sound of Europe“. Díky otázkám 
a nápovědám poznávají mladí umělci Evropský parlament. Za dobrý 
výkon vás čeká odměna!

 10–14 let   nejvýše 5 osob    60 minut  24 jazyků EU

JEDNACÍ SÁL
Jednací sál pojme všech 751 poslanců Evropského parlamentu. 
Během plenárních zasedání zde poslanci vedou ty nejrozsáhlejší 
a nejdůležitější rozpravy. Návštěva jednacího sálu vám přiblíží, 
jakým způsobem se Evropský parlament podílí na vytváření 
právních předpisů Evropské unie. 

         

Individuální návštěvy s mediálním průvodcem 
Navštivte jednací sál vlastním tempem s pomocí osobního multimediálního 
průvodce. Prohlédnete si jednací sál a seznámíte se s tím, jak funguje 
legislativní proces a jakým způsobem vás Evropský parlament zastupuje. 

  6–99 let   nejvýše 10 osob   60 minut  24 jazyků EU

Otevírací doba:
po–čt 09:00, 10:00, 11:00, 14:00, 15:00, 16:00   |   pá 9:00, 10:00, 11:00   |   
so–ne zavřeno

V červenci a srpnu jsou k dispozici dodatečné termíny. 

Prezentace o parlamentním životě
Využijte nabídky individualizovaných prohlídek, jejichž součástí je 
i prezentace o Evropském parlamentu a jeho činnosti. Díky prezentaci 
porozumíte lépe úloze a činnosti Evropského parlamentu a naleznete 
odpovědi na všechny své otázky.

  6–99 let    nejvýše 10 osob     30-60 minut   2  EN, FR  
(další jazyky podle dostupnosti)

Otevírací doba:
po 11:00 a 15:00   
V červenci a srpnu jsou organizovány dodatečné prezentace.

V Evropském parlamentu jsou vítáni návštěvníci všech věkových skupin. 
Pro rodiny a mladší návštěvníky jsou připraveny speciální hry a materiály, 
které je seznámí s tím, jak se evropská spolupráce dotýká právě jich. 

V Bruselu jsou pro tebe a tvoji rodinu připraveny čtyři aktivity: informační 
centrum Stanice Evropa, jednací sál, kde se konají rozpravy a hlasování, 
návštěvnické středisko Parlamentarium a muzeum Dům evropských dějin.

STANICE EVROPA
Stanice Evropa je informačním centrem pro návštěvníky 
Evropského parlamentu. Nachází se v budově bývalé železniční 
stanice Bruxelles-Luxembourg a ty i tvoje rodina se v něm 
dozvíte to nejpodstatnější o Evropském parlamentu. S pomocí 
vstřícného personálu, ale i interaktivních technologií zjistíte, 
co je v něm k vidění a co zde můžete podniknout, a poznáte 
i  některé z osobností, které utvářely Evropský parlament. 

Otevírací doba:
po–pá 9:00–18:00   |   so–ne 10:00–18:00

Zavřeno 1. ledna, 1. května, 1. listopadu a 24., 25. a 31. prosince.

       6–99 let


