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 Dojazd  
 
 Komunikacja miejska  

        Brak  
 

 Samochód 
Muzeum posiada parking terenowy. Bez wyznaczonych miejsc parkingowych.  

 

 Budynek 
Muzeum zlokalizowane jest we wsi Grzybowo, ok. 8 km na wschód od Wrześni. Obejmuje 
teren grodziska o powierzchni 4,75 ha, oraz budynek muzealny z salami wystawowymi  
na jednym poziomie.  
 

 Główne wejście 
Wejście do budynku zlokalizowane jest na poziomie gruntu. Podjazd z parkingu jest  
po terenie piaszczysto - trawiastym. Dojazd do budynku muzealnego po bruku.  

 

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

 

 Udogodnienia 
Toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową znajduje  
w budynku muzeum. W obiekcie znajduje się miejsce, w którym można pozostawić wózek 
dziecięcy na czas zwiedzania. 
 

 Przestrzeń wystawowa 
 

 Osoby z niepełnosprawnością ruchową 
Muzeum oferuje wystawy stałe oraz czasowe, po których można poruszać  
się bez przeszkód w postaci progów. Przed eksponatami znajduje się wystarczająca 
przestrzeń manewrowa. Utrudnieniem może być konieczność otwierania drzwi oraz brak 
windy na taras widokowy, mieszczący się na szczycie budynku muzealnego.  
Teren, na którym znajduje się osada jest płaski i porośnięty trawą. Chaty posiadają progi 
utrudniające dostanie się do wnętrza, jednak ekspozycja jest dobrze widoczna dla osób 
znajdujących się na zewnątrz. 

 
 Osoby niesłyszące i niedosłyszące 

Wystawy posiadają bogate opisy, które mogą pełnić funkcję przewodnika. Opisy znajdują 
się również przy eksponatach. 
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 Osoby niewidome i niedowidzące 
Nie posiadamy audioprzewodników dostosowanych dla osób niewidomych  
oraz niedowidzących. Żadna z wystaw nie posiada również opisu w alfabecie Braille'a.  
Osoba niewidząca lub niedowidząca ma prawo wstępu wraz z psem przewodnikiem. 
Dysponujemy miską dla czworonoga.  
 

 Odwiedzający z dziećmi 
Nasz personel jest przygotowany do obsługi odwiedzających z dziećmi w różnych grupach 

wiekowych. Oferujemy możliwość dotykania eksponatów oraz zwiedzania „w duchu 

epoki”. Istnieje możliwość zwiedzania obiektu z przewodnikiem w formie przekazu 

dostosowanej dla najmłodszych. Posiadamy szeroką ofertę gier i zabaw, a także lekcji 

oraz warsztatów dla zainteresowanych.  

 Osoby starsze 
Obiekt jest dostosowany do zwiedzania przez osoby starsze. Tempo zwiedzania może być 

dostosowane w zależności od indywidualnych potrzeb. Zachęcamy do uczestnictwa  

w wydarzeniach adresowanych do seniorów. 

 Obsługa 
Jesteśmy przygotowani do obsługi osób z niepełnosprawnościami.  
W przypadku grup, prosimy o wcześniejszy kontakt. 

 

 Bilety i grupy 
Osoby niepełnosprawne wraz z ich opiekunami uprawnione są do wykupienia biletu 
ulgowego. Podstawą do skorzystania z ulgi jest dokument zaświadczający  
o niepełnosprawności. Grupy osób poruszających się na wózkach prosimy o wcześniejszą 
informację dotyczącą zamiaru wizyty, kontaktując się z kasą biletową muzeum pod nr 
telefonu: 61 880 00 76, kom. 507 513 798 

 

 


