PARLAMENTARIUM: HET BEZOEKERSCENTRUM VAN HET EUROPEES
PARLEMENT
Bereken uw route



Station op 150 m : Bruxelles-Luxembourg



1,5 Schuman - 2,6 Trône / Troon

Kom en ontdek het Parlamentarium, het bezoekerscentrum van het Europees Parlement! Audiogidsen begeleiden de bezoekers naar het
hart van de Europese Unie en vertellen over de weg naar Europese samenwerking. Ook leggen ze uit hoe het Europees Parlement te werk
gaat en wat de parlementsleden doen om de hedendaagse uitdagingen aan te gaan.
De audiogidsen zijn beschikbaar in de 24 officiële talen van de Europese Unie. Het bezoekerscentrum is elke dag open en toegang is gratis.
Het bezoekerscentrum heeft voorzieningen voor mensen met een handicap.
De tentoonstelling van het Parlamentarium is geschikt voor alle leeftijden. Mensen bezoeken de tentoonstelling zelfstandig en beleven zo
hun eigen verhaal. Een bezoek duurt ongeveer 90 minuten duurt.

Informatie voor individuele bezoekers

Uurrooster
Maandag: 13.00 - 18.00 u • Dinsdag tot vrijdag: 9.00 - 18.00 u • Zaterdag en zondag: 10.00 - 18.00 u • Gesloten op 1/05, 1/11, 24/12,
25/12, 31/12 en 1/01.
Prijs
Gratis
Rondleiding
Zelfstandig bezoek met een draagbare audiogids (beschikbaar in 24 talen)
Duur van het bezoek
1.30 u

Informatie voor groepen

Prijs
Gratis
Rondleiding
Het is verplicht voor groepen om te reserveren. U kunt reserveren op de website: https://brusselsparlamentarium.booking.europarl.europa.eu/ of kijk even bij de ingang voor een beschikbare tijdsperiode.
Andere nuttige informatie
Speciale lunchpakketten zijn beschikbaar voor groepen. Om te reserveren kunt u een e-mail sturen naar restauration-reservationsbruxelles@ext.ep.europa.eu



75 Maximaal aantal personen 2 €



75 Maximaal aantal personen 5 € Ter plaatse



75 Maximaal aantal personen 5 €
Telefoon
02/283.22.22
Email
parlamentarium@europarl.europa.eu
Ecoles (3-12 ans) NL

Beschrijving
Het Luna-spel is een schattenjacht voor kinderen tussen 6 en 10 jaar oud. De boekjes voor het spel zijn verkrijgbaar op dezelfde
plek als de mediagidsen. Vergeet na afloop niet je prijs op te halen!
Duur
60 minuten
Capaciteit
0 om 50 personen
Prijs
0€
Gratis deelnames
Gratis
Beschikbare talen
FR;NL;EN;DE
Ecoles (3-12 ans) NL

Beschrijving
De Galaxy-talentenjacht loodst groepjes van vier of vijf scholieren tussen 10 en 14 jaar door het Parlamentarium en maakt hen
wegwijs in Europa, de Europese Unie en het Europees Parlement.
Duur
60 minuten
Capaciteit

0 om 50 personen
Prijs
0€
Gratis deelnames
Beschikbare talen
FR;NL;EN;DE
Etudiant (>12 ans)

Beschrijving
Het rollenspel is ontworpen voor groepen middelbare scholieren van 14 tot 18+ jaar oud. De scholieren worden als lid van het
Europees Parlement opgedeeld in denkbeeldige fracties en leren met elkaar onderhandelen over de toekomst die ze voor ogen
hebben. Deelnemers aan het spel moeten samenwerken en moeilijke beslissingen nemen. Het rollenspel is bedoeld om te laten
zien hoe EU-wetgeving tot stand komt, van overleg met belangengroepen en het vormen van bondgenootschappen tot het
onderhandelen met andere instellingen en het contact met de media.
Duur
150 minuten
Capaciteit
16 om 32 personen
Prijs
0€
Gratis deelnames
Beschikbare talen
FR;NL;EN;DE







T. 02/283.22.22
Esplanade Solidarnosc 1980 - Rue Wiertz 60 Wiertzstraat - 1047 Brussel
https://www.europarl.europa.eu/visiting/fr/visitor-offer/brussels/parlamentarium
parlamentarium@ep.europa.eu
Facebook

Het Parlamentarium is met de trein (Brussel-Luxemburg), bus of metro bereikbaar. De dichtstbijzijnde haltes zijn Maalbeek en Schuman op metrolijnen 1 en 5
en de halte Troon op de lijnen 2 en 6.
1,5 Schuman - 2,6 Trône / Troon
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