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Dwór Artusa 
Dwór Artusa to zabytkowy budynek na Rynku Starego Miasta w 

Toruniu. Historia Dworu Artusa liczy ponad 700 lat. 

  



 

 

Dostępne zwiedzanie 
Pragniemy, aby każdy mógł poznać Dwór Artusa. 

Dlatego przygotowaliśmy nową ofertę zwiedzania. 

Mogą z niej skorzystać grupy osób z niepełnosprawnościami. 

Grupa powinna liczyć od 3 do 10 osób. 

Podczas zwiedzania każda osoba otrzyma stablet z filmem. 

Film poprowadzi po najważniejszych miejscach w Dworze 

i przybliży jego historię. 

 

Grupie będzie towarzyszył również przewodnik. 

Pod koniec zwiedzania chętnie odpowie na pytania zwiedzających. 

  



 

 

 

Wersje filmu 

Przygotowaliśmy kilka wersji filmu dla osób o różnych potrzebach. 

Osoby z niepełnosprawnością wzroku mogą skorzystać 

z filmu z audiodeskrypcją. 

Audiodeskrypcja opisuje słowami, jak wygląda 

zwiedzane miejsce. 

Osoby, które słabo słyszą, mogą włączyć w filmie napisy 
i przeczytać, co mówią osoby w filmie. 

Jest też film z tłumaczeniem na Polski Język Migowy. 

Ta wersja filmu jest dostępna z napisami i bez napisów. 

Osoby z Ukrainy mogą włączyć film z napisami 

w języku ukraińskim. 

Dostępna trasa zwiedzania 

Przygotowana trasa zwiedzania jest dostępna 

dla osób poruszających się na wózkach.  



 

 

Zapisy 
Na zwiedzanie Dworu Artusa grupą należy się umówić. 

Zgłosić się należy 7 dni przed wycieczką. 

Żeby zapisać grupę, napisz maila na adres 

anna.kacperska@artus.torun.pl.  

W wiadomości podaj swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu. 

Napisz też: 

• Kiedy chcecie zwiedzić Dwór Artusa? 

Podaj datę i godzinę. 

• Ile osób z niepełnosprawnościami będzie w grupie? 

Jaki rodzaj i stopień niepełnosprawności mają te osoby? 

• Czy będą z wami osoby towarzyszące? Ile ich będzie? 

• Jaki rodzaj filmu chcecie obejrzeć? 

Do wyboru macie: 

film z audiodeskrypcją,  

film z napisami w języku polskim, 

film z napisami w języku ukraińskim, 

film z tłumaczeniem na Polski Język Migowy. 

W mailu napisz, jeśli wasza grupa ma jeszcze inne potrzeby, 

na przykład chcecie wypożyczyć słuchawki wyciszające.  

mailto:anna.kacperska@artus.torun.pl


 

 

Zwiedzanie krok po kroku 
1. Przygotowania i dojazd 

Na zwiedzanie zabierz ze sobą 

legitymację osoby niepełnosprawnej. 

Zaplanuj dojazd tak, żeby być 15 minut przed godziną, 

o której ma rozpocząć się zwiedzanie. 

Adres Dworu Artusa to Rynek Staromiejski 6. 

Do Dworu można dojechać autobusem lub tramwajem. 

Najbliższe przystanki to: 

Plac Rapackiego i Aleja Solidarności. 

Dwór Artusa nie posiada własnego parkingu. 

Najbliższe miejsca parkingowe znajdują się 

przy ulicy Piekary i przy ulicy Świętego Jana. 

Najbliższe miejsca parkingowe dla osób 

niepełnosprawnych 

znajdują się przy ulicy Świętego Ducha 23. 

Parkowanie przy ulicach jest płatne. 

UWAGA! Ulice i chodniki wokół Dworu Artusa są 

wyłożone kostką brukową. 



 

 

2. Na miejscu 

Wejdź do budynku i zgłoś grupę na portierni. 

Portiernia znajduje się w holu na parterze. 

Po wejściu idź prosto, znajdziesz ją po prawej stronie. 

Do budynku prowadzą schody. 

Obok nich znajduje się wideodomofon.                   

Zadzwoń, jeśli poruszasz się na wózku. 

Pracownik Dworu wyjdzie, rozłoży rampę 

i pomoże ci wjechać do środka.  



 

 

Jeśli potrzebujecie zostawić kurtki, 

pracownik Dworu pokieruje was do szatni na pierwszym piętrze. 

Po skorzystaniu z szatni, zejdźcie ponownie na dół do holu. 

Na dole pracownik Dworu rozda Wam tablety i słuchawki. 

Używaj słuchawek podczas oglądania filmu, 

żeby nie przeszkadzać innym osobom. 

 

Poczekajcie w holu, zaraz wyjdzie do was przewodnik.  



 

 

3. Fasada 

Kiedy przyjdzie przewodnik, rozpoczniecie zwiedzanie. 

Pierwszy punkt zwiedzania znajduje się na zewnątrz budynku. 

To fasada, czyli dekoracyjna ściana z głównym wejściem. 

4. Sień 

Potem film opowie o sieni, czyli długim korytarzu, 

gdzie dziś znajduje się recepcja. 

Sień prowadzi od wejścia w głąb Dworu. 

W tym miejscu poznasz również historię budynku. 



 

 

5. Pierwsze piętro 

Z sieni przeniesiecie się na pierwsze piętro. 

Możesz iść schodami lub pojechać windą. 

 

Na pierwszym piętrze znajdują się pokoje biurowe, 

do których nie będziecie wchodzić. 

Są nowocześnie urządzone. 

Na tym piętrze znajdują się też toalety dla zwiedzających.  

  



 

 

Dalej film poprowadzi cię przez hol pierwszego piętra do Galerii 

Artusa. 

W galerii są organizowane wystawy. 



 

 

 6. Drugie piętro 

Po obejrzeniu galerii wróć do holu. 

Schodami lub windą przemieść się na drugie piętro. 

Zatrzymaj się w holu drugiego piętra. 

Z filmu dowiesz się, co przedstawiają obrazy na suficie. 

 

Dalej film poprowadzi cię przez najważniejsze sale Dworu: 

• Salę Lustrzaną 

 

 



 

 

• Salę Małą 

 

• Salę Srebrną 

 



 

 

•  Salę Malinową 

 

•  Salę Wielką  



 

 

7. Czas na pytania 

Tutaj film się skończy. 

To moment na rozmowę z przewodnikiem. 

Możesz zadać mu pytania na temat Dworu. 

Jeśli nie masz pytań, możesz udać się na dół po kurtkę 

i zakończyć wycieczkę. 

Tablet i słuchawki oddaj na portierni. 

  



 

 

Restauracja 
W pobliżu Dworu Artusa jest wiele kawiarni i restauracji. 

W Dworze znajduje się restauracja Luizjana. 

Przejdziesz do niej przez drzwi na parterze bez wychodzenia na dwór. 



 

 

Ważne informacje 
Adres 

Rynek Staromiejski 6, Toruń 

Dojazd 

Najbliższe przystanki: Plac Rapackiego i Aleja Solidarności 

Miejsca parkingowe: ulica Piekary i ulica Świętego Jana 

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością: 

ulica Świętego Ducha 23 

Strona internetowa 

artus.torun.pl 

Rezerwacja zwiedzania 

anna.kacperska@artus.torun.pl  

Koszt zwiedzania 

Zwiedzanie jest bezpłatne. 

Informacje o dostępności 

Patrycja Gancarczyk, patrycja.gancarczyk@artus.torun.pl 

Kontakt przez telefon lub SMS jest możliwy od poniedziałku do piątku 

w godzinach 8-16, numer: 691 061 875 
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