
Przedprzewodnik po 
Dworze Artusa 

 

Długi Targ 43/44, 80-831 Gdańsk 

  



Z naszego przedprzewodnika 
dowiesz się: 

• Jak zaplanować wizytę? 

• Co warto zobaczyć w naszym Muzeum? 

• Jak poruszać się po budynku? 

• Do kogo zgłosić się po pomoc? 

  



O Dworze Artusa:  

• Dwór Artusa położony jest tuż obok Ratusza 

Głównego Miasta. Od wieków jest jednym 

z najważniejszych budynków w Gdańsku. 

Przed głównym wejściem znajduje się słynna 

fontanna Neptuna. 

• Przez wieki Dwór Artusa służył jako miejsce spotkań 

i biesiad. Spotykali się tutaj bogaci mieszczanie, 

kupcy i właściciele statków. Odbywały się tu również 

sądy oraz uroczyste spotkania z władcami. 

• Na dzisiejsze muzeum składa się kilka pomieszczeń, 

najważniejsze to Wielka Hala Dworu Artusa oraz 

Sień Gdańska.  



Co warto zobaczyć w Dworze 
Artusa? 

• Wielki Piec, zbudowany w latach 1545-1546. 

Najprawdopodobniej jest to najwyższy piec w Europie, 

ma ponad 10 metrów wysokości i składa się z 525 kafli. 

Kiedyś nazywany był „Królem Pieców”. 

• Modele statków. W Dworze Artusa zobaczysz aż 11 

historycznych modeli okrętów związanych z Gdańskiem. 

Zawieszone są pod sklepieniem w Wielkiej Hali i w 

Sieni Gdańskiej. 

• Dzieła malarskie i rzeźby. W pierwszej sali niemal 

wszystkie ściany pokrywają obrazy i rzeźby. 

Niektóre z nich są bardzo duże. Większość pochodzi 

z XVI wieku, a część została odtworzona po II wojnie 

światowej. 

• Boazeria i meble gdańskie. W Dworze Artusa możesz 

podziwiać jedne z najstarszych boazerii w Gdańsku. 

Meble gdańskie można podziwiać w sąsiedniej sali, 

Sieni Gdańskiej. Kiedyś meble te były znane na całym 

świecie.  



 

Wielka Hala Dworu Artusa.  



Przed wizytą 

 

• Zdarza się, że Dwór Artusa jest zamknięty. 

Odbywa się tu wiele ważnych uroczystości. 

• Zanim go odwiedzisz, upewnij się, że tego dnia będzie 

otwarty. Możesz to sprawdzić na stronie internetowej 

lub zadzwonić do muzeum. 

• Dwór Artusa jest ważnym zabytkiem w Gdańsku. 

Nie mogliśmy wprowadzić niektórych udogodnień 

dla osób poruszających się na wózkach.  

• Zaplanuj odpowiednio dużo czasu. 

Zwiedzanie Dworu Artusa trwa około 30 minut.  



Skontaktuj się z nami, jeśli: 

 

• Potrzebujesz dodatkowych informacji na temat 

dostępności muzeum. Zadzwoń, napisz smsa 

lub maila do naszej koordynator dostępności. 

  



Ważne telefony: 

 

Obsługa Ruchu Turystycznego 

kontakt@muzeumgdansk.pl 

Koordynator dostępności 

Paula Siwak 

p.siwak@muzeumgdansk.pl 

tel. 509 226 351  

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


Jak dostać się do muzeum? 

Autobusem 

Tramwajem 

Rowerem 

Samochodem 

Pieszo  



Główne wejście od Długiego 
Targu 43/44: 

• Tędy wchodzą wszyscy, którzy chcą zwiedzić 

Dwór Artusa. 

• Długi Targ to jedno z najważniejszych miejsc 

w Gdańsku. 

• Bywa tu bardzo tłoczno, szczególnie latem. 

Każdego roku Gdańsk odwiedza wielu turystów 

z całego świata. 
  



 

Wejście główne od Długiego Targu. Na przedproże Dworu 

Artusa prowadzą schody – 6 stopni. W drzwiach zmieści się 

wózek dziecięcy. 

  



Wejście od ulicy Chlebnickiej 2: 

• To wejście dla osób poruszających się z pomocą 

wózków. 

• To dziedziniec Dworu Artusa. Do niego również 

prowadzą schody. Na nich nasi pracownicy rozkładają 

podjazd dla wózków. 

• Aby skorzystać z tego wejścia, trzeba wcześniej 

zadzwonić do koordynator dostępności w muzeum. 

  



 

Wejście od ulicy Chlebnickiej. Dziedziniec Dworu Artusa, 

do którego również prowadzą schody – trzy stopnie. 

Tutaj instalujemy podjazd dla osób, które korzystają z wózków.  



Kasa 

 

• W kasie kupisz bilet na zwiedzanie wystawy. 

• To też miejsce, którym po zwiedzaniu możesz kupić 

pamiątkę z muzeum. 

• Środa jest dniem wolnego wstępu do naszego muzeum.  



 

Kasa znajduje się naprzeciwko wejścia. Tu kupujemy bilety, 

pamiątki oraz książki. 
  



Jaki bilet kupić? 

 

• Osobom z niepełnosprawnością przysługuje bezpłatny 

bilet. Opiekunowie takich osób również zapłacą mniej 

za bilet. 

• Jeśli masz wątpliwości, zapytaj osoby w kasie. 

Pomoże Ci wybrać właściwy bilet. 



 

Bilety pokaż pracownikowi ochrony przed wejściem 

na wystawę. Zachowaj je na czas zwiedzania.  



Dniem wolnego 

wstępu 

do naszego 

muzeum jest 

poniedziałek. 

  



Wejście na wystawę 

• Jeśli masz już bilet, możesz wejść na wystawę 

i zacząć zwiedzanie. 

• W Dworze Artusa do zwiedzenia są cztery sale. 

• Zwiedzanie zaczyna się od najważniejszej sali, 

nazywanej Wielką Halą. 

• Drugą salą jest Sień Gdańska. To dawny dom, 

w którym mieszkał bogaty kupiec. 

• W trzeciej sali poznasz historię Dworu Artusa 

i zobaczysz stare zdjęcia. 

• Czwarta to sala wystaw czasowych. Czasami jest 

zamknięta. To znak, że przygotowujemy nową wystawę. 

Sprawdź za jakiś czas, co się zmieniło. 

  



Szatnia 

 

• Na wieszaku możesz zostawić kurtkę. 

• Jeśli chcesz, możesz skorzystać z zamykanych szafek. 

• Na salę nie wnosimy dużych bagaży. Możesz wziąć 

plecak albo torebkę. Duże rzeczy zostaw w szatni.  



 

Szatnia w Dworze Artusa. Na wieszakach można zostawić 

ubrania. W szafkach zamykanych na klucz możesz zostawić 

plecak lub torbę. Żeby z niej skorzystać, trzeba mieć monetę 

2 zł. Odbiera się ją po skończeniu zwiedzania.  



Toalety 

 

• Łazienki znajdują się w obok kasy i szatni. 

• W Dworze Artusa znajduje się toaleta 

z udogodnieniami dla osób poruszających 

się na wózkach. Jest przestronna, nie ma w 

niej progów ani innych przeszkód. 

• W toaletach nie ma przewijaka dla dzieci. 
  



 

Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami w Dworze Artusa. 

Znajdziesz ją w pobliżu kasy i szatni. 
  



Jak zachowywać się w muzeum?  

Muzeum co roku odwiedzają tysiące ludzi. 

To ważne, aby każdy mógł zobaczyć wystawę. 

Staramy się nie przeszkadzać sobie nawzajem. 

Dbamy również o zabytki, które każdego dnia 

ogląda dużo osób. 

W muzeach przestrzegamy kilku 
ważnych zasad: 

• Staramy się nie rozmawiać, aby nie przeszkadzać 

innym w zwiedzaniu. 

• Nie wnoś na wystawy jedzenia i picia. 

• Prosimy, abyś słuchał osób z obsługi muzeum. 

Dbają one o nasze bezpieczeństwo, a także 

o bezpieczeństwo zabytków na wystawach. 

• Jeśli robisz zdjęcia, nie używaj lampy błyskowej.  



Dwór Artusa w internecie: 

Możesz zwiedzić Dwór Artusa bez wychodzenia z domu. 

Nazywamy to wirtualnym zwiedzaniem. 

Kliknij tutaj, aby przejść do strony 
internetowej „Wirtualne 
zwiedzanie” Dworu Artusa. 

Na stronie internetowej znajdziesz: 

• Opis w języku migowym 

• Audiodeskrypcje 

• Zdjęcia, które możesz dowolnie powiększyć, 

aby zobaczyć wszystkie szczegóły.  

https://wirtualne.muzeumgdansk.pl/oddzialy/dwor-artusa
https://wirtualne.muzeumgdansk.pl/oddzialy/dwor-artusa
https://wirtualne.muzeumgdansk.pl/oddzialy/dwor-artusa


Sień Gdańska w Dworze Artusa.  



Jesteśmy gotowi do zwiedzania. 

Zaczynamy! 

Do zobaczenia w muzeum! 

Gdańsk 2021 
www.muzeumgdansk.pl 

 

http://www.muzeumgdansk.pl/
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