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8. „Trakt Królewski w Gnieźnie” 

 Dojazd  
 
 Komunikacja miejska/publiczna 
Na całej trasie Traktu Królewskiego funkcjonuje komunikacja miejska, z czego większość 
autobusów (34 z 40) jest niskopodłogowa, a więc dostosowana do potrzeb osób  
z trudnościami w poruszaniu się.  Utrudnieniem dla osób poruszających się na wózkach 
inwalidzkich, w obrębie całego Starego Rynku i okolicznych uliczek, może być brukowana 
nawierzchnia.   
 
 Samochód 
Trakt Królewski jest szlakiem miejskim, stąd też zaparkować można na parkingach miejskich 
zlokalizowanych w centrum lub w strefie płatnego parkowania. W obu przypadkach pojawiają 
się wyznaczone miejsca dla osób z niepełnosprawnościami. Darmowy niewielki parking 
zlokalizowany jest przed Placem św. Wojciecha oraz przy ulicy Sobieskiego, w okolicy byłych 
koszar wojskowych.  
 

 Trasa  
Trakt obejmuje wiele atrakcji, takich jak: 1 - postać „Królika” Woja Piastowskiego, 2 - rzeźba 

ilustrująca legendę o Lechu, 3 - postać „Królika” Bogatego kupca, 4 - makieta z brązu – Wzgórze 

Lecha, 5 - postać „Królika” Strażaka, 6 - makieta z brązu – Katedra, 7 - postać „Królika” Rajcy 

Miejskiego, 8 - rzeźba króla Wacława II Czeskiego, 9 - postać „Królika” Żużlowca, 10 - postać 

„Królika” Szofera, 11 - makieta z brązu – Miasto lokacyjne, 12 - postać „Królika” Degustatora, 

13 - postać „Królika” Napoleona, 14 - postać „Królika” Medyka, 15 - rzeźba króla Mieszka II, 16 

- postać „Królika” Murarza, 17 - rzeźba króla Bolesława Śmiałego, 18 - postać „Królika” 

Powstańca Wielkopolskiego, 19 - rzeźba króla Bolesława Chrobrego, 20 - makieta z brązu – 

Współczesny układ urbanistyczny, 21 - rzeźba króla Przemysła II, 22 - postać „Królika” 

Kolejarza, 23 - postać „Królika” Hokeisty , 24 - postać „Królika” Żołnierza Pruskiego, 25 - rzeźba 

ilustrująca legendę o Piaście Oraczu, 26 - postać „Królika” Skryby.  

 

 Punkt Informacji 
Wszelkie potrzebne informacje oraz pomoc można uzyskać w Informacji Turystycznej, 
znajdującej się w zrewitalizowanym budynku Starego Ratusza (wejście od ul. Rzeźnickiej),  
w budynku jest winda, dzięki której osoby z trudnościami w  poruszaniu się będą mogły wejść 
do Informacji Turystycznej. Osoby z dysfunkcją słuchu mogą porozumiewać się z pracownikiem 
poprzez pismo.  

 

 Udogodnienia 
Toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową znajduje się 
m.in. w Informacji Turystycznej –  na parterze, obok windy.  
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 Przestrzeń zwiedzania 
 
 Osoby z niepełnosprawnością ruchową 
Większość trasy jest możliwa do pokonania samodzielnie, są trzy miejsca na szlaku, w których 
turysta z trudnościami w poruszaniu się będzie musiał skorzystać z pomocy osób trzecich lub 
nieco zmodyfikować trasę zwiedzania (dojście z Placu Świętego Wojciecha na wzgórze Lecha, 
wejście do Katedry oraz Park im. Władysława Andersa, gdzie znajdują się postać „Królika” 
Hokeisty, rzeźba ilustrująca legendę o Piaście Oraczu). 
 
 Osoby niesłyszące i niedosłyszące 
Trasa jest możliwa do samodzielnego pokonania, z pomocą aplikacji mobilnej, przewodnika 
drukowanego lub zamówienia usługi przewodnickiej.  
 
 Osoby niewidome i niedowidzące 
Większość trasy jest możliwa do pokonania samodzielnie, są trzy miejsca na szlaku w których 
turysta z trudnościami w poruszaniu się będzie musiał skorzystać z pomocy osób trzecich lub 
nieco zmodyfikować trasę zwiedzania (dojście z Placu Świętego Wojciecha na wzgórze Lecha, 
wejście do Katedry oraz Park im. Władysława Andersa, gdzie znajdują się postać „Królika” 
Hokeisty, rzeźba ilustrująca legendę o Piaście Oraczu). 
Na Trakcie Królewskim zlokalizowane są 4 makiety z brązu przedstawiające etapy rozwoju 
miasta, z opisami w języku polskim, angielskim, niemieckim oraz w alfabecie Braille’a. Przejście 
dla pieszych przez ruchliwą ulicę Łaskiego wyposażone jest w pola uwagi dla niewidomych oraz 
sygnalizację dźwiękową informującą o zielonym świetle. 
 
 Odwiedzający z dziećmi 
Istnieje możliwość zwiedzania z przewodnikiem turystycznym (posługującym się gwarą  
gnieźnieńską i występującym w charakterystycznym przebraniu), z przekazem dostosowanym 
do dzieci. Ciekawym sposobem na zwiedzanie dla grup z dziećmi jest wykorzystanie aplikacji 
mobilnej: „Królika GOń!”, polegającej na odwiedzeniu każdego punktu szlaku oraz udzieleniu 
poprawnej odpowiedzi na pytania. Po uzyskaniu odpowiedniej liczby punktów dziecko 
uzyskuje rangę „króla” i może odebrać certyfikat oraz papierową koronę w punkcie Informacji 
Turystycznej. W Informacji Turystycznej można nabyć małe podobizny figurek występujących 
na szlaku oraz maskotki. Istnieje wiele miejsc do odpoczynku w warunkach plenerowych. 
 
 Osoby starsze 
Na trasie Traktu Królewskiego są infokioski oraz tablice informacyjne umożliwiające 
samodzielne zwiedzanie. Pomocna może być także aplikacja mobilna. Istnieje wiele miejsc  
do odpoczynku w warunkach plenerowych. 

 

 Obsługa 
Pracownicy Informacji Turystycznej służą pomocą każdemu turyście z niepełnosprawnościami 
i udzielają wszelkich dodatkowych informacji. 

 

 Bilety i grupy 
Trakt Królewski jest całkowicie darmową atrakcją turystyczną.  

 


