
Короткий гід 
Двором Артуса 

 

Вул. DługiTarg 43/44, 80-831 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 Двір Артуса: 

• Двір Артуса розташований поруч із Головною 

Ратушею міста. Протягом століть він є однією 

з найважливіших споруд у Гданську. Перед входом 

до Двору Артуса знаходиться добре відомий 

фонтан Нептуна. 

• Століттями Двір Артуса був місцем для зустрічей 

та розмов. Тут збиралися заможні міщани, купці та 

власники морських суден. Також тут відбувалися 

урочистості за участю представників міської влади 

і судові засідання. 

• Сьогодні музей займає кілька кімнат, 

а найважливішими з них є Великий зал 

Двору Артус та Гданський Зал. 

  



Що варто побачити вмузеї 
Двір Артуса? 

• Велика доменна піч, побудована в 1545-1546 роках. 

Вона вважається найвищою піччю в Європі - вона 

має понад 10 метрів у висоту, та викладена з 525 

кахлів. Колись її називали “Королевою печей”. 

• Моделі кораблів. У Дворі Артуса ви побачите аж 

11 історичних моделей кораблів, пов’язаних 

із Гданськом. Вони підвішені під стелею у Великому 

Залі та в Гданському Залі. 

• Твори живопису та скульптури. У першій кімнаті 

майже всі стіни вкриті картинами та скульптурами. 

Деякі з них дуже великі. Більшість з них походять 

з 16 століття, а деякі були відтворені після Другої 

світової війни. 

• Обшивка стін та гданські меблі. У Дворі Артуса 

можна побачити одну з найстаріших стінних обшивок 

у Гданську. Водночас унікальні меблі прикрашають 

сусідню кімнату – Гданський зал. Колись вони були 

відомі на весь світ.  



 

Великий Зал Двору Артуса.  



Перед візитом: 

 

• ІнколиДвір Артуса може бути зачинений, тому що 

там відбуваються важливі урочистості. 

• Перед відвідуванням переконайтесь, що Двір Артуса 

цього дня буде відчинений. Зробити це можна на 

сайті музею, або зателефонувавши туди 

й запитавши. 

• Двір Артуса є важливою історико- архітектурною 

пам’яткою в Гданську. Через це там поки що не 

змогли облаштувати деякі зручності для осіб, 

які пересуваються у візках. 

• Заплануйте достатьньо часу. Відвідування Двору 

Артуса триває близько 30 хвилин. 

  



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 боку вулиці 
Długi Targ 43/44: 

• Через нього заходять усі, хто хоче відвідати 

Двір Артуса. 

• Вулиця DługiTarg - одне з найважливіших місць 

у Гданську. Тут буває уже людно, особливо влітку. 

Гданськ відвідує багато туристів з усього світу.  



 

Головний вхід з вулиці DługiTarg. До вхідних дверей ведуть 

6 сходинок. У дверях вміщається дитячий візок.  



Вхід з вулиці Chlebnicka 2: 

• Це вхід для людей, які пересуваються у візках. 

• Це внутрішній дворик музею. До нього також ведуть 

сходи. Наші співробітники розкладають там пандус 

для візків. 

• Щоб скористатися цим входом, потрібно 

зателефонувати до консультант з питань 

доступності. 

  



 

Вхід з вулиці Chlebnicka. Подвір’я Двор Артуса, до якого 

теж ведуть сходи. Тут встановлюється пандус для осіб, 

які пересуваються у візках.  



Каса 

 

• Квитки в музей можна придбати в касі. 

• Після відвідування в касі можна придбати 

пам’ятні сувеніри.  



 

Каса знаходиться навпроти входу. Тут ви купите квитки, 

сувеніри та книги. 
  



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. 

  



Вхід до музею 
• Якщо у Вас є квиток, можете зайти і почати 

огляд музею. 

• Двір Артуса має чотири кімнати. Три з них завжди 

відчинені для відвідування. 

• Огляд починається з найважливішої кімнати, 

Великого Залу  

• Друга кімната - Гданський Зал. Це колишній будинок, 

в якому проживав заможний купець. 

• У третій кімнаті Ви дізнаєтеся історію Двору Артуса 

та побачите старі фофтографії. 

• Четверта кімната призначена для тимчасових 

виставок. Часом вона зачинена, і це означає, що 

тривають приготування до нової виставки. Якої саме, 

дізнаєтеся, якщо завітаєте в музей трохи згодом. 

  



Роздягальня 

 

• Верхній одяг можна залишити на вішалці. 
• За потреби можна скористатися шафками, 

що замикаються на ключ. 
• У музей не можна вносити великих валіз, тільки 

невелику сумочку або рюкзак. Більші речі 
залишайте в роздягальні.  



 

Роздягальня Двору Артуса. На вішалках можна лишити 

верхній одяг. Сумку чи рюкзак можна покласти до шафки, 

що замикається на ключ. Щоб зробити це, потрібно вкласти 

монету номіналом 2 зл.  Забрати її та речі можна буде після 

закінчення оглядин музею.  



Туалети 

 

• Санвузли розташовані поруч з касою та 

гардеробною. 

• У Дворі Артуса є туалет облаштований для людей, 

які пересуваються у візках. Він просторий - без 

порогів та інших перешкод. 

• У туалетах немає пеленальних столиків. 

  



 

Туалет для людей з інвалідністю. Він розташований біля 

гардеробної. 

  



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.  



 

Гданський зал Двору Артуса.  



Тепер ви готові до 
відвідування. 
Починаємо! 

До зустрічі в музеї! 

Гданськ 2022 
www.muzeumgdansk.pl 

 

http://www.muzeumgdansk.pl/
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