
 

 
 
 

KONFERENCJE I SPOTKANIA BIZNESOWE 
W FAKTORII HANDLOWEJ Z OKRESU WPŁYWÓW RZYMSKICH  

W PRUSZCZU GDAŃSKI 
 

Faktoria Handlowa to miejsce, w którym można zobaczyć jak żyli ludzie na terenie Pruszcza 
Gdańskiego ponad 2000 lat temu.  To jednak nie tylko zabytki. To idealne miejsce  

do organizacji spotkań biznesowych i konferencji w oryginalnej scenerii, z wykorzystaniem 
nowoczesnych multimedialnych rozwiązań. 

To miejsce, które położone jest zaledwie 12 km od Gdańska. 
 

Do Państwa dyspozycji są 2 sale konferencyjne  
z nowoczesnym wyposażeniem. 

Chata Wodza: 
 Ustawienie teatralne do 100 osób 

 
Hala Targowa: 
 Ustawienie teatralne do 50 osób 
 Ustawienie w podkowie do 30 osób 

 
Wyposażenie: 
 Projektor multimedialny z ekranem  

o wymiarach 406/237 cm w formacie 16x9 
 „42” przenośne ekrany plazmowe  

z funkcją dotykową i projekcyjną 
 „65” ekran plazmowy  
 Tablica multimedialna  
 4 mikrofony bezprzewodowe 
 4 mikroporty  
 Stałe i mobilne oświetlenie DMX  
 Nagłośnienie estradowe 
 Odtwarzacze Blu-Ray i DVD 
 WiFi  
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Faktoria Handlowa z Okresu Wpływów Rzymskich ul. Zastawna (wjazd od ul. Grunwaldzkiej), 83-000 Pruszcz Gdański 

www.faktoria-pruszcz.pl, e-mail: biuro@faktoria-pruszcz.pl, tel.: +48 58 682-22-06, rezerwacja: 601-830-590 



 

 

 

 

 

 
Pruszcz Gdański to 27 tysięczne miasto. 
Jest ono gospodarczą i kulturalną stolicą, 
liczącego niemalże 100 tysięcy 
mieszkańców powiatu gdańskiego. Leży 
w rozwidleniu głównych krajowych 
arterii komunikacyjnych Gdańsk - 
Warszawa oraz Gdańsk - Łódź. 
Dodatkowym atutem jest bezpośrednie 
sąsiedztwo obwodnicy Trójmiasta  
i Autostrady A1, łączącej północ kraju  
z południem. Na terenie miasta 
zarejestrowanych jest obecnie ponad 
3000 podmiotów gospodarczych. 
Funkcjonuje tu Bałtycka Strefa 
Inwestycyjna, stale powstają nowe 
osiedla mieszkaniowe i lokale użytkowe. 
Zrewitalizowane centrum miasta 
otrzymało Nagrodę Honorową 
Towarzystwa Urbanistów Polskich  
w ogólnopolskim konkursie na najlepiej 
zagospodarowaną przestrzeń publiczną w 
2009 roku. Latem Pruszcz Gdański staje 
się kulturalną stolicą regionu.  
W ramach Faktorii Kultury w amfiteatrze 
Międzynarodowego Bałtyckiego Parku 
Kulturowego odbywają się plenerowe 
przedstawienia teatralne i koncerty 
muzyczne. Rekonstrukcja szlaku 
bursztynowego i faktorii handlowej  
z okresu wpływów rzymskich jest 
prawdziwą atrakcją Pruszcza. Faktoria 
handlowa zbudowana jest zgodnie ze 
ścisłymi wskazaniami historyczno-
archeologicznymi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Rekonstrukcja Faktorii Handlowej  
i Międzynarodowego Szlaku 
Bursztynowego z okresu wpływów 
rzymskich w Pruszczu Gdańskim jest 
wyjątkowym przedsięwzięciem 
turystyczno - archeologicznym w skali 
całego kraju. Realizacja projektu 
zwiększa atrakcyjność turystyczną 
Pomorza i przyczynia się do promocji 
dziedzictwa kulturowego obszaru 
Morza Bałtyckiego. Temat szlaku 
bursztynowego i wymiany handlowej  
z prowincjami Imperium Rzymskiego, 
stanowi ważny element dorobku 
kulturowego tej części Europy i rejonu 
Pomorza. Faktoria Handlowa, w skład 
której chodzą: Chata Wodza – 
ekspozycja muzealna, Hala Targowa – 
miejsce spotkań z żywą archeologią 
oraz rekonstrukcje Chaty Bursztyniarza 
i Chaty Kowala, zostały pomyślane 
jako miejsce połączenia nowych 
technologii z bogactwem zabytków 
archeologicznych i pięknem 
bursztynowych eksponatów. Efektem 
tego przedsięwzięcia jest niezwykle 
interesujący obiekt, gdzie można 
zarówno odpocząć, jak i dowiedzieć się 
o życiu sprzed niemal 2 tysięcy lat. 
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FAKTORA 
Rekonstrukcja Osady Handlowej  
z Okresu Wpływów Rzymskich  

           www.faktoria-pruszcz.pl 
 e-mail: biuro@faktoria-pruszcz.pl 

tel: +48 58 682-22-06 
rezerwacje: 601-830-590 

ul. Zastawna 
(wjazd od ul. Grunwaldzkiej) 

83-000 Pruszcz Gdański 


