
Przedprzewodnik po 
Muzeum Bursztynu 

 

ul. Wielkie Młyny 16, 80-849 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 Muzeum Bursztynu: 

• Muzeum Bursztynu znajduje się w Wielkim 
Młynie w Gdańsku. Obok znajduje się Skwer 
Heweliusza i kościół św. Katarzyny. 

• Kiedyś w Wielkim Młynie mieliło się zboże na 
mąkę, z której wypiekano chleb. 

• Budynek został wyremontowany i 
zmodernizowany. Muzeum Bursztynu ma tu 
swoją siedzibę od 2021 roku.  

• W muzeum znajduje się ponad 1000 
eksponatów, a wszystkie związane są z 
bursztynem. 

• Dowiesz się, jak i gdzie powstawał bursztyn. 
• Na wystawie możesz obejrzeć naturalne bryły 

bursztynu. A oprócz tego różne wyroby: 
biżuterię i dzieła sztuki, zabytkowe i wykonane 
współcześnie.  



Co warto zobaczyć w Muzeum Bursztynu? 

• Instalacje multimedialne wyświetlane w wielu 
miejscach wystawy. 

• Powiększony model jaszczurki, która zatopiona 
jest w jednej z bryłek bursztynu. 

• Makietę Wielkiego Młyna, siedziby muzeum. 
• Model domu bursztynnika. 
• Inkluzje. To bryłki bursztynu, w których 

zatopione są rośliny i małe zwierzęta. 
• Największą na świecie bryłę bursztynu. 
• Bursztynowy las sprzed milionów lat. Tak mogły 

wyglądać drzewa, z których powstał bursztyn. 
• Narzędzia, których używali bursztynnicy wieki 

temu i których używają obecnie. 
  



 

Model jaszczurki, którego możesz dotknąć.  



Co warto wiedzieć przed wizytą? 

 

• Zaplanuj odpowiednio dużo czasu. Zwiedzanie 
muzeum trwa co najmniej 60 minut. 

• W muzeum bywa bardzo tłoczno, szczególnie 
latem. Gdańsk odwiedza wielu turystów 
z całego świata. 
  



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 
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 

Pociągiem 

Rowerem 

Samochodem 

Pieszo 

  



Wejście główne od ulicy Rajskiej: 

• Główne wejście znajduje się od strony ulicy 
Rajskiej. 

• Jeśli chcesz skorzystać z windy, idź do drugiego 
wejścia z tyłu budynku, od strony Domu 
Młynarza. Na następnej stronie przeczytasz, 
jak tam dojść. 

• Do wejścia głównego prowadzi 8 stopni w dół. 
• Po wejściu do budynku musisz zejść jeszcze po 

3 schodach. 
• Naprzeciw Ciebie znajduje się kasa biletowa. 

Kup lub odbierz bilet i zacznij zwiedzanie. 



 

Wejście główne do Muzeum Bursztynu.  



Wejście od strony Domu Młynarza 

• To wejście dla osób, które chcą skorzystać 
z windy. Znajduje się po drugiej stronie 
budynku muzeum. 

• Aby dojść do tego wejścia, musisz przejść przez 
Skwer Heweliusza. Stojąc naprzeciw Wielkiego 
Młyna, Skwer Heweliusza znajduje się po 
prawej stronie. 

• Idź tak, aby obejść budynek dookoła. 
Przechodząc przez Skwer, po lewej stronie 
będziesz mieć budynek muzeum. 

• Gdy dojdziesz do końca budynku, skręć w lewo. 
Przejdź przez dwa schodki. Osoby korzystające 
z wózków mogą użyć łagodnego podjazdu. 

• Przejdź przez mały parking, wejdź do muzeum 
przez czerwone drzwi. 

• Przy wejściu powiedz pracownikowi ochrony, 
że chcesz skorzystać z windy. Pomogą Ci się 
do niej dostać. 

  



Kasa 

 

• W kasie kupisz bilet na zwiedzanie wystaw. 
• Razem z biletem otrzymasz mapkę. Na niej 

zaznaczona jest trasa zwiedzania, toalety i inne 
ważne miejsca. 

• W kasie znajduje się pętla indukcyjna, która 
pomaga lepiej słyszeć osobom noszącym 
aparaty słuchowe. 

  



Kasa muzeum. Na stanowisku nr 1 można skorzystać z 
pętli indukcyjnej.  



Jaki bilet kupić? 

 

• Osobom z niepełnosprawnością przysługuje 
bezpłatny bilet. Opiekunowie takich osób 
korzystają z biletu ulgowego.  

• Jeśli masz wątpliwości, zapytaj osoby w kasie. 
Pomoże Ci ona wybrać właściwy bilet. 

Ceny biletów 

Normalny – 20 zł 
Ulgowy – 10 zł 



 

Bilety pokaż pracownikowi ochrony przed wejściem 
na wystawę. Zatrzymaj je przy sobie na czas 
zwiedzania.  



Szatnia 

 

• Za kasą biletową, po prawej stronie w rogu 
znajduje się wejście do szatni. Możesz zostawić 
tutaj swoje rzeczy na czas zwiedzania. 

• Włóż rzeczy do szafki i zamknij ją na klucz. 
Zabierz klucz ze sobą na czas zwiedzania. 

• Gdy skończysz zwiedzanie, zostaw kluczyk w 
zamku. 

  



 

Szatnia w Muzeum Bursztynu.  



Wejście na wystawę: 

• Aby wejść na wystawę, musisz przejść przez 
bramki. 

• Aby przejść, musisz pobrać z kasy bilet.  
• Na bramkach znajdują się otwory, w które 

należy wsunąć bilet z kodem kreskowym. 
• Gdy światło zmieni się z czerwonego na 

zielone, bramka się otworzy. Możesz wejść na 
wystawę. 

• Jeśli masz problem z przejściem, poproś 
o pomoc naszego pracownika. 

  



 

Bramki, przez które wejdziesz na wystawę.  



Dniem wolnego 

wstępu do naszego 

muzeum jest 

poniedziałek. 

  



Toalety 

 

• Toalety dla zwiedzających znajdują się na 
parterze i I piętrze. 

• Łazienki dla osób mających trudności w 
poruszaniu się, znajdują się na parterze i I 
piętrze. 

• W toaletach znajdują się przewijaki dla dzieci. 
  



Winda 

 

• Winda znajduje się tuż przy kasie. 
• Jeśli się poruszasz się na wózku, do windy 

dostaniesz się, wchodząc od strony Domu 
Młynarza. Informacje jak się tam dostać, 
znajdziesz kilka stron wcześniej. 

• Przyciski w windzie oznaczone są alfabetem 
Braille’a.  



 

Winda w Muzeum Bursztynu dowozi na wszystkie 
piętra.  



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. 
Jeśli chcesz zjeść albo napić się w trakcie 
zwiedzania, zrób to na dziedzińcu 
wewnętrznym. 

• Prosimy, abyś słuchał osób z obsługi muzeum. 
One dbają o nasze bezpieczeństwo, a także 
o zabytki na wystawach. 

• Jeśli robisz zdjęcia, nie używaj lampy błyskowej.  



Jesteśmy gotowi do zwiedzania. 

Zaczynamy! 

Do zobaczenia w muzeum! 

Gdańsk 2021 
www.muzeumgdansk.pl 

 

http://www.muzeumgdansk.pl/
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