4. „Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej w Gnieźnie”


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
Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej usytuowane jest na Wzgórzu Lecha przy ul. Kolegiaty 2.
Obejmuje 3 poziomy, przy czym nie posiada windy. Do zwiedzania przez osoby poruszające
się na wózkach dostosowana jest ekspozycja na parterze.



Główne wejście
Do wejścia można dojechać na wózku od ul. Kolegiaty. Drzwi do budynku wyposażone są
w podjazd.



Punkt Informacji
Wszelkie potrzebne informacje oraz pomoc można uzyskać w kasie biletowej, znajdującej
się w holu, na parterze. Osoby z dysfunkcją słuchu mogą porozumiewać się z pracownikiem
poprzez pismo.



Udogodnienia
Na terenie Muzeum znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób
z niepełnosprawnością ruchową. W obiekcie znajduje się miejsce, w którym można
pozostawić wózek dziecięcy na czas zwiedzania. Można wynająć usługę przewodnika.



Przestrzeń zwiedzania


Osoby z niepełnosprawnością ruchową
Dostępne jest jedno piętro (parter), na którym osoby z niepełnosprawnością ruchową
mogą się samodzielnie przemieszczać. Na niższe i wyższe piętro prowadzą schody.



Osoby niesłyszące i niedosłyszące
Osoby niesłyszące mogą skorzystać z przewodnika elektronicznego z nagraniami
w polskim języku migowym (trasa zwiedzania obejmuje Muzeum oraz Katedrę), ponadto
z kiosku informacyjnego.



Osoby niewidome i niedowidzące
Dla osób z dysfunkcją wzroku przygotowany został audioprzewodnik z audiodeskrypcją.
Osoba niewidoma lub niedowidząca ma prawo wstępu wraz z psem przewodnikiem.
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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 jest
dostosowywane w zależności od indywidualnych potrzeb. Zachęcamy do uczestnictwa
w wydarzeniach adresowanych do seniorów.



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