ODNAJDŹ

DROGĘ
W TEJ
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BOOMTOWN BELFAST
Poznaj kwitnący przemysł w Belfaście i dowiedz
się, dlaczego Titanic został zbudowany właśnie
w tym mieście. Spróbuj swoich sił w komunikacji
za pomocą urządzenia Marconi, takiego jak to,
którego użyto na Titanicu, i bądź świadkiem
rozmowy pomiędzy Jamesem, kamerdynerem, a
jego współpracownikiem.
Artefakty
• Oryginalne pamiątki z Gallaher’s,
Mitchell’s & Ross’s
• Deklaracja zmiany nazwy stoczni
• Akt partnerstwa dla przedsiębiorstwa
budowy i inżynierii statków Queen’s Island
Shipbuilding & Engineering Company

STOCZNIA
Zbadaj plany Titanica i sprawdź swoje
umiejętności na interaktywnej podłodze. Zobacz
skalę konstrukcji suwnicy Arrol i wyobraź sobie
pracę na takiej wysokości. Wjedź windą na
poziom 4, aby poczuć ciepło stali i usłyszeć
pracę nitowników podczas przejażdżki po
stoczni (możliwe kolejki).
Artefakty
• Zegar z biura projektowego Harland &
Wolff
• Oryginalne XIX-wieczne bramy Harland
& Wolff
• Zeszyt z informacją o wynagrodzeniach
elektryków stoczniowych, opisujący
wynagrodzenie Thomasa Andrewsa

WODOWANIE
Przenieś się w czasie do 31 maja 1911 r. o godz.
12.13 do miejsca, gdzie zbudowano Titanica.
Wczuj się w atmosferę i usłysz głębokie oddechy
zasięgane, gdy Titanic wypływa na wodę.
Wyobraź sobie historyczną pochylnię i dok z
minionej epoki dzięki modelowi 3D i mapie terenu.
Artefakty
• Bilet na oficjalne wodowanie RMS Titanic
w środę 31 maja 1911 r.
• Grawerowane nity
• Tablica czasu pracy stoczniowca
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• Złoty zegarek kieszonkowy Lorda Pirrie
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Podczas wycieczki 3D zwiedzaj statek od
kotłowni, przez schody, aż po mostek. Zapoznaj
się z kwaterami pasażerskimi Titanica. Odkryj
kabiny, tkaniny, naczynia i posłuchaj muzyki
zespołu Wallace’a Hartleya, przy której bawili się
pasażerowie.
Artefakty
• Broszura promocyjna White Star Line
dotycząca Olympic i Titanica
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• Porcelana z White Star Line
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REJS DZIEWICZY
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• List doktora Simpsona
• List rodziny Hartów
• Menu klasy pierwszej

ZATONIĘCIE
Przenieś się w czasie do godziny 23.40 14
kwietnia 1912 r., kiedy Titanic tragicznie uderzył
w górę lodową. Poczuj, jak atmosfera zmienia
się wraz z zapadnięciem zmroku. Posłuchaj, jak
ocaleni opowiadają swoje historie i przeczytaj o
tym w światowych mediach.

NASTĘPSTWA
Podążaj za ścianą białych kół ratunkowych w
dół do poziomu 3 i zobacz naturalnej wielkości
replikę łodzi ratunkowej. Wysłuchaj zeznań
świadków podczas dochodzeń w sprawie
tragicznego zatonięcia statku, zobacz plan Izby
Handlowej wykorzystany podczas brytyjskiego
dochodzenia i sprawdź, czy masz jakieś
powiązania z historią Titanica dzięki bazom
danych pasażerów.
Artefakty
• Plan Izby Handlowej

MITY I RZECZYWISTOŚĆ
Przejdź pod żurawiami H&W i wkrocz do
czasów współczesnych, aby zobaczyć, jak
historia Titanica zawładnęła wyobraźnią
świata dzięki filmowi, teatrowi i literaturze.
Sprawdź swoją wiedzę o Titanicu, rozwiązując
interaktywny quiz.

TITANIC POD WODĄ
Zbadaj wrak Titanica wraz z zespołem dr. Ballarda
i przejmij kontrolę nad zdalnie sterowanym
pojazdem podwodnym (ROV), aby samodzielnie
zbadać szczątki. Stań na szklanej podłodze i
zobacz, jak Titanic wygląda dziś, przepływając
pod Tobą. Wróć na poziom 1, aby poznać
oceany w OEC i zobaczyć, jakie życie kryje się
pod powierzchnią naszych lokalnych wybrzeży.
Wyjście przez poziom 1.
Artefacts
• Pojazd zdalnie sterowany
• Sonar boczny
• Standardowy strój nurka

Zakaz
fotografowania z
lampą błyskową

Zakaz
rejestrowania
wideo

T I TA N I C B E L FA S T. C O M

Zakaz
jedzenia
i picia
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Prześledź trasę Titanica, poznaj niektórych
bohaterów statku i zobacz, jak wyglądało życie
na pokładzie dzięki zdjęciom księdza Browne’a.
Przejdź po pokładzie i trzymaj się poręczy,
aby poczuć wibracje statku płynącego przez
Atlantyk. Spotkaj się ze stewardem z pierwszej
klasy, który przygotowuje się do służby w
eleganckiej kawiarni Palm Court.

