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Pomiędzy oddziałami położonymi po obu stronach rzeki Motławy kursuje
prom „Motława”.

NARODOWE MUZEUM MORSKIE W GDAŃSKU
tel. 58 301 86 11, e-mail: sekretariat@nmm.pl

Zbudowany w 1444 roku Żuraw to ikona Gdańska i jeden z najpopularniejszych
oddziałów Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Jest największym
i najstarszym dźwigiem portowym w Europie, który przetrwał do czasów współczesnych. W ramach obecnie realizowanego projektu „Konserwacja, remont
i modernizacja Żurawia Gdańskiego – oddziału Narodowego Muzeum Morskiego
w Gdańsku wraz z utworzeniem nowej wystawy stałej” zostanie przeprowadzony
kompleksowy remont obiektu, powstanie też nowa wystawa stała.
Pod koniec 2023 roku w zabytkowych murach odrestaurowanego Żurawia
historia spotka się z nowoczesnością.

www.nmm.pl

NAWIGACJA

OPŁATY

Razem z narratorem – gdańskim kupcem i armatorem Hansem Krossem
– odbędziesz wyjątkową podróż po sześciu salach nowej wystawy stałej.
Podążysz śladami żeglarzy przybyłych do portu gdańskiego, którzy
wtajemniczą Cię w zawiłe obyczaje towarzyszące transakcjom kupieckim
oraz w pracę ówczesnych urzędników miejskich. Poznasz sposoby przeładunku i przechowywania towarów, a także techniki budowy i naprawy
statków. Wędrówkę zakończysz w portowej tawernie, w której tętni
rozrywkowe życie miasta, a wchodząc na punkt widokowy na szczycie
zabytku, odkryjesz Gdańsk na nowo.

PRZEŁADUNKI

ODPOCZYNEK

Stanowiska interaktywne, hologramy, mapping, makiety oraz panoramiczne
ekrany urozmaicą zarówno zwiedzanie, jak i prowadzone we wnętrzach
historycznego dźwigu lekcje muzealne. Wizyta w zmodernizowanym
Żurawiu będzie niepowtarzalną okazją, aby poczuć atmosferę tętniącego
życiem XVII-wiecznego Gdańska, położyć stępkę pod statek Hansa Krossa,
czy też stanąć za sterem żaglowca i popłynąć w kierunku portu gdańskiego.
W trosce o przyszłość naszej planety w Żurawiu wykorzystane zostaną
technologie pozwalające zaoszczędzić energię oraz ograniczyć negatywny
wpływ na środowisko.
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Projekt jest ﬁnansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach
funduszy EOG oraz ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
www.eeagrants.pl
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