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Dojazd


Komunikacja miejska
Z dworca PKP i PKS dojechać można autobusem w około 10-15 min. Najbliższy przystanek
znajduje się przy ul. Łaskiego (przy Placu św. Wojciecha).



Samochód
Parking katedralny dla samochodów osobowych – wjazd od ul. Słomianka. Parkingi
dla samochodów osobowych oraz dla autokarów są także w sąsiedztwie Placu św.
Wojciecha.



Budynek
Bazylika położona jest na Wzgórzu Lecha. Jej zwiedzanie odbywa się w większości na jednym
poziomie. Do podziemi oraz na wieżę widokową prowadzą schody.



Główne wejście
Główne wejście jest w godzinach zwiedzania otwarte i dostępne dla osób poruszających się
na wózku (można skorzystać z podjazdu, w drzwiach nie występują progi).
Punkt Informacji
Wszelkie potrzebne informacje oraz pomoc można uzyskać w kasie biletowej Muzeum
Archidiecezji Gnieźnieńskiej, znajdującego się obok Katedry. Do Muzeum prowadzą schody,
ale można skorzystać z podjazdu. W muzeum osoby z dysfunkcją słuchu mogą porozumiewać
się z pracownikiem poprzez pismo.



Udogodnienia
Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową znajduje się
przy Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej.
Na stronie internetowej Bazyliki dostępny jest „wirtualny spacer”
(http://www.archidiecezja.pl/panorama/katedra360/index.html).
W świątyni znajduje się miejsce, w którym można pozostawić wózek dziecięcy na czas
zwiedzania. W Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej można wynająć usługę przewodnika.



Przestrzeń zwiedzania


Osoby z niepełnosprawnością ruchową
Zwiedzanie odbywa się na jednym poziomie. We wnętrzu pojawiają się jednak stopnie,
które mogą utrudniać zwiedzanie osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.
Mimo to około połowa udostępnionej do zwiedzania przestrzeni jest możliwa
do poznania w przypadku samodzielnego poruszania się, więcej – jeśli korzysta się
z pomocy drugiej osoby. Całkowicie niedostępne są wieża widokowa oraz podziemia
(dojście schodami). Do Drzwi Gnieźnieńskich prowadzą z zewnątrz schody. Wnętrze
Katedry i podziemia można częściowo obejrzeć w Internecie dzięki „wirtualnemu
spacerowi”. Osoby o innych ograniczeniach ruchowych mogą wejść na wieżę widokową
według własnej oceny stopnia trudności, droga na wieżę jest stroma, ale na piętrach
znajdują się miejsca z krzesłami do odpoczynku.
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Osoby niesłyszące i niedosłyszące
Dla osób niesłyszących dostępny jest przewodnik elektroniczny z opisem w polskim
języku migowym, można go wypożyczyć w Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej.



Osoby niewidome i niedowidzące
Dla osób z dysfunkcją wzroku przygotowany został audioprzewodnik z audiodeskrypcją.



Odwiedzający z dziećmi
Nasz personel został przeszkolony w zakresie obsługi odwiedzających z dziećmi w różnych
grupach wiekowych. Istnieje możliwość zwiedzania obiektu z przewodnikiem w formie
przekazu dostosowanej dla najmłodszych, dysponujemy również audioprzewodnikiem
ze ścieżką dla dzieci oraz materiałami do łatwego czytania. Posiadamy szeroką ofertę gier
i zabaw, a także lekcji oraz warsztatów dla zainteresowanych.



Osoby starsze
Obiekt jest dogodny do zwiedzania przez osoby starsze. Tempo zwiedzania można
dostosować do indywidualnych potrzeb.



Obsługa
Pracownicy są otwarci na potrzeby osób z niepełnosprawnością. Można komunikować się
z nimi na piśmie.



Bilety i grupy
Cennik biletów jest zamieszczony na stronie: http://wzgorzelecha.pl/cennik. W przypadku
pytań należy kontaktować się z Biurem Obsługi Turystycznej i Pielgrzymkowej Wzgórza Lecha
(ul. Kolegiaty 2, budynek Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej).
Rezerwacja dla grup jest wyłącznie telefoniczna: 602-708-231 lub 61 426 37 78.
Strona internetowa z informacjami dla odwiedzających: http://wzgorzelecha.pl/.
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