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Tour Guide Service Gdańsk                                                 

Anna Kotuła  
 

Telefon: 506- 99-17-72                                                   

e-mail: englishgdynia@o2.pl 

http://tourguideservicegdansk.com 

  
 

 

Zwiedzanie Muzeum Emigracji w Gdyni 

 

 

Muzeum-Emigracji-wystawa-główna 

Zapraszam na zwiedzanie nowej atrakcji w Gdyni – Muzeum Emigracji, otwartego w 

gmachu Dworca Morskiego spod którego przed laty odpływał m.in. transatlantyk MS 

„Batory”. 

 Nowoczesna wystawa pozwala zrozumieć jakie były motywy i niedogodności związane z 

emigracją z ziem polskich. Widzimy tu m.in. Wielką Emigrację, salę rewolucji 

przemysłowej z tak znamiennymi osobowościami jak Maria Skłodowska Curie czy Joseph 

Conrad Korzeniowski. Zwiedzający dowiedzą się co wspólnego z Polską ma Chicago Bulls  

oraz czym zajmowała się „Warszawa” w Brazylii. Zobaczymy też działalność Radia Wolna 

Europa, dowiemy się także o słynnych ucieczkach za granicę w czasach PRL-u. Wystawę 

kończy współczesność czyli nowa fala emigracji po przystąpieniu Polski do Unii 

Europejskiej. 
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Muzeum-Emigracji-taras-widokowy 

  

Wystawa jest ciekawa dla osób w każdym wieku. Mnogość obiektów audiowizualnych a 

także wagonów kolejowych czy też makieta MS „Batory” sprawia, że także przedszkolaki 

znajdą tu coś dla siebie. Plan zwiedzania dostosowuję do potrzeb i zainteresowań grupy. 

Mogę skupić się na konkretnym zagadnieniu czy też obszarze emigracji np. Stanach 

Zjednoczonych czy też Ameryki Południowej. 

Po Muzeum Emigracji oprowadzam w języku polskim, angielskim, hiszpańskim oraz 

niderlandzkim. 

W celu rezerwacji przewodnika po Muzeum Emigracji w Gdyni  proszę o kontakt 

telefoniczny 506 99 17 72 lub emailem englishgdynia@o2.pl 

 

 Muzeum Emigracji warto włączyć do planu wycieczki Trójmiasto Wycieczka Jednodniowa 

mailto:englishgdynia@o2.pl
https://tourguideservicegdansk.pl/tours/trojmiasto-wycieczka-jednodniowa/
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Muzeum-Emigracji-Sala-Młodego-Podróżnika-Ania-Anna-Kotula 

 

Muzeum Emigracji w Gdyni godziny otwarcia 

• pon.: nieczynna 

• wt.: 12:00-20:00 

• śr.-niedz.: 10:00-18:00 

Przewidywany czas zwiedzania: 1,5 - 2 godz. 

  

Muzeum-Emigracji-wystawa-główna 
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Muzeum Emigracji w Gdyni ceny biletów: 

 

Bilet normalny: 12 zł/os. 

Bilet ulgowy: 8zł/os. 

Bilet rodzinny (2 osoby dorosłe + maksymalnie 4 dzieci w wieku 7-18 lat): 30 zł 

Bilet grupowy normalny (minimum 10 osób): 10zł/os. 

Bilet grupowy ulgowy (minimum 10 osób): 6zł/os. 

 

  
Ania Anna Kotula przewodnik po Trójmieście Muzeum Emigracji w Gdyni 

 

Zapraszam do moich mediów społecznościowych: 

Facebook: www.facebook.com/TourGuideServiceGdansk 

Instagram: tour_guide_service_gdansk                                    

 

W celu rezerwacji oprowadzania po Trójmieście w języku 

angielskim, hiszpańskim lub holenderskim (niderlandzkim) 

proszę o kontakt telefoniczny 506- 99-17-72  

 

http://www.facebook.com/TourGuideServiceGdansk

