
Короткий гід 
Будинком Уфагена 

 

вул. Długa 12, 80-827 Гданськ 

  



З нашого короткого довідника 
Ви дізнаєтеся 

• Як запланувати візит 

• Що варто подивитися В нашому музеї 

• Як пересуватися приміщенням 

• У кого запитати про допомогу.  



Про Будинок Уфагена: 

• У Будинку Уфагена 250 років тому проживала сім’я 

гданчан. Зараз тут знаходиться музей. 

• Такий тип будівлі називається кам’яницею 

(пол. камєніца) 

• Музей має багато дуже дорого оздоблених кімнат. 

Ви побачите, як колись виглядав інтер’єр в заможних 

будинках. 

• На першому поверсі будинку знаходиться кухня 

та підсобні приміщення. 

• Йоганн Уфаген народився в Гданську в 1731 році. 

Він був купцем, міським депутатом та істориком. 

Цей дім Уфаген купив та самостійно облаштував.  



Що варто побачити в Будинку 
Уфагена? 

• Вітальня - основна кімната, в якій приймали гостей. 

Її стіни оздоблені позолоченими дерев'яними 

панелями та тканинами. 

• Кімната комах - чи ви зможете назвати всіх комах 

на картинах? 

• Кімната музики –тут знаходяться старовинні 

інструменти: фортепіано та арфа часів XVIII ст. 

• Велика та мала їдальні - подивіться, де заможні 

гданчани споживали їжу. 

• Кухня, в якій колись готували їжу. Тут можна 

побачити посуд та комору для зберігання запасів. 

Поруч знаходиться кімната, в якій проживала 

кухарка.  



  
Кімната комах.На задньому плані видніється Кімната квітів. 



Перед візитом: 

 

• Заплануйте достатньо часу. Огляд Будинку Уфагена 

триває близько 45 хвилин. 

• Зв’яжіться з нами, якщо Вам потрібна додаткова 

інформація щодо зручності доступу до музею. 

• У приміщенні немає ліфта. Відвідувачі, які 

пересуваються у інвалідних  візках, можуть оглянути 

тільки перший поверх. 

• Між кімнатами, в тому числі на першому поверсі, 

є пороги висотою 3-4 см.  



Зв’яжіться з нами, якщо 

 

Вам потрібна додаткова інформація щодо 

доступності музею. 

Напишіть SMS-повідомлення або електронний лист 

(e-mail) до нашого консультанта з питань 

доступності.  



Важливі телефони 

 

Обслуговування туристів 

kontakt@muzeumgdansk.pl 

Консультант з питань доступності 

Паула Сівак 

p.siwak@muzeumgdansk.pl 

тел. 509 226 351 

  

mailto:kontakt@muzeumgdansk.pl%5C
mailto:p.siwak@muzeumgdansk.pl


Як дістатися до Музею? 

Автобусом 

Трамваєм 

Потягом 

Велосипедом 

Автомобілем 

Пішки  



 

Головний вхід з вулиці Długiej12 

• Через нього заходять усі, хто хоче відвідати 

Будинок Уфагена 

• Вулиця Długa - одна з найважливіших у Гданську. 

Тут може бути дуже людно, особливо влітку. 

Гданськ відвідує багато туристів з усього світу. 



 

Головний хол Будинку Уфагена. Так виглядають вхідні 

двері зі сходів. Люди, які пересуваються на візках,можуть 

відвідати перший поверх приміщення та внутрішній дворик. 

Між кімнатами є пороги висотою 3-4 см.  



Каса 

 

• У касі можна купити квитки в музей. 

• Разом із квитком ви отримаєте невелику карту, 

на якій  позначено трасу відвідування, туалети 

та інші важливі місця. 

• У касі є також  індукційна петля для мікронавушника, 

призначена для осіб, які носять слухові апарати.  



 

Каса в Будинку Уфагена.Тут можна купити квитки 

та сувеніри.  



Який квиток купити? 

 

Усі громадяни України матимуть право на безкоштовний 

вхід до Музею бурштину, Головної ратуші, Двору Артуса, 

Будинку Уфагена та Музею польської пошти від суботи, 

19 березня 2022 року.  



 

На вході в музей пред’явіть квитки працівникам охорони. 

Збережіть свої квитки до кінця відвідування.  



У понеділки 

відвідування 

нашого музею 

є безкоштовним 

для всіх. 

  



Туалети й роздягальня 

 

• Туалет знаходиться на першому поверсі поруч 

із касою. 

• Він не пристосований для осіб, що пересуваються 

у інвалідних візках. 

• Навпроти входу до туалету є вішаки, де можна 

залишити верхній одяг. 
  



Вхід до музею 

• Якщо у Вас є квиток, можете зайти і почати огляд 

музею. 

• Приготуйтеся підніматися сходами! 

• У деяких місцях коридори  будуть вузькими. 

Потрібно пропустити тих, хто сходитиме вниз після 

відвідування музею. 

• Перед тим, як піднятися сходами, можете 

скористатися туалетом. Його знайдете майже одразу 

за дверима поруч із касою.  



Як поводитися в музеї? 

Музей щороку відвідують тисячі людей. Важливо, щоб 

кожен міг усе роздивитися. Намагайтеся не заважати 

один одному. Поводьтесь чемно – не псуйте експонати, 

подивитися на які, окрім Вас, щодня приходить чимало 

осіб. 

У музеї треба дотримуватися кількох 
важливих правил: 

• Постарайтеся зберігати тишу, щоб не заважати 

іншим відвідувачам. 

• Не можна входити з їжею та напоями . Якщо Вам 

захочеться перекусити чи чогось випити, зробіть 

це у внутрішньому дворику. 

• Просимо вас дослуховуватися до працівників музею. 

Їхнє завдання - дбати про Вашу безпеку та безпеку 

експонатів. 

• Якщо хочете зробити фото, то не використовуйте 

спалаху.  



  
Вітальня Будинку Уфагена 



Тепер ви готові 
до відвідування. 

Починаємо! 

До зустрічі в музеї! 

Гданськ 2022 
www.muzeumgdansk.pl 

 

http://www.muzeumgdansk.pl/
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