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Dojazd


Komunikacja miejska
Osobom podróżującym za pomocą komunikacji miejskiej zalecamy skorzystanie
z przystanku autobusowego przy ulicy Częstochowskiej (przystanek „Częstochowska
Rypinek 05”, odległość 850 m, pieszo około 10 min), linie: 3A, 3B, 3C, 3D. Utrudnienie
dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich mogą stanowić krawężniki
o wysokości powyżej 2 cm.



Samochód
Oddział Muzeum nie posiada własnego parkingu. Istnieje możliwość zaparkowania
na miejscach parkingowych w pobliżu budynku (parking miejski znajduje się w odległości
170 m od wejścia na teren Oddziału MOZK, również na ul. Bolesława Pobożnego, około 2
min. drogi pieszo), a także podjechania pod sam budynek do wejścia od ul. Bolesława
Pobożnego. Przy budynku bramnym znajdują się miejsca postojowe dla rowerów.
Na parkingu miejskim zlokalizowana jest stacja Kaliskiego Roweru Miejskiego.



Budynek
Rezerwat Archeologiczny w Kaliszu – Zawodziu znajduje się w najstarszej części miasta,
przy ulicy Bolesława Pobożnego 97-105 w Kaliszu, 3,5 km w najkrótszej odległości drogowej
na południowy wschód od Głównego Rynku. Oddział założono na terenie
wczesnośredniowiecznego kaliskiego grodu, gdzie w 2008 roku odtworzono częściową
zabudowę średniowiecznej warowni, na którą składają się: brama wjazdowa do grodu wraz
z palisadą i mostem, kamienny kurhan, siedem drewnianych chat, dwupoziomowa wieża
obronna, wały skrzyniowe, fundamenty oraz część przyziemia romańskiej kolegiaty, ponadto
liczne repliki średniowiecznych przedmiotów. W części etnograficznej znajduje się
osiemnastowieczna chata przeniesiona ze starego miasta w Kaliszu. W ramach działań
z zakresu archeologii eksperymentalnej w Rezerwacie prowadzony jest chów zwierząt
gospodarskich takich jak: owce wrzosówki, świniodziki, kozy i kury. Zwiedzający mają
też możliwość zapoznania się ze średniowieczną metodą uprawy roli - trójpolówką.



Główne wejście
Wejście do budynku zlokalizowane jest od strony ul. Bolesława Pobożnego. Wejście
i przedsionek wybrukowano kamieniami polnymi. Drzwi nie posiadają progów.



Punkt Informacji
Wszelkie potrzebne informacje oraz pomoc można uzyskać w kasie biletowej, znajdującej
się w przedsionku, przy głównym wejściu do budynku. Osoby z dysfunkcją słuchu mogą
porozumiewać się z pracownikiem poprzez pismo.
Informacje można uzyskać także pod numerem tel.: (62) 741 30 05, na stronie Internetowej:
https://www.muzeumwkaliszu.pl/zwiedzanie.html lub poprzez wiadomość e-mail:
magdzinski@muzeumwkaliszu.pl



Udogodnienia
Toaleta, dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, znajduje
się na poziomie parteru. W toalecie zamontowano system przyzywowy. W obiekcie znajduje
się miejsce, w którym można pozostawić wózek dziecięcy na czas zwiedzania.
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Przestrzeń wystawowa


Osoby z niepełnosprawnością ruchową
Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu jest w trakcie remontu budynku bramnego,
w celu dostosowania go do pełnienia funkcji całorocznej. Obecnie wykonywane są
gabloty muzealne na potrzeby realizacji wystawy stałej. Tylko część terenu Rezerwatu
jest dostępna do samodzielnego zwiedzania przez osoby poruszające się na wózku.



Osoby niesłyszące i niedosłyszące
Przy wejściu do każdej chaty znajduje się opis obiektu. Z pracownikami Rezerwatu można
porozumiewać się poprzez pismo



Osoby niewidome i niedowidzące
Dla osób z dysfunkcją wzroku polecamy makietę grodu oraz makietę kolegiaty, znajdującą
się na terenie Oddziału. Tylko część terenu Rezerwatu jest dostępna do samodzielnego
zwiedzania.



Odwiedzający z dziećmi
Nasz personel jest przygotowany do obsługi odwiedzających z dziećmi w różnych grupach
wiekowych. Oferujemy możliwość dotykania wybranych 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 dogodny do zwiedzania przez osoby starsze. Tempo zwiedzania może być
dostosowane w zależności od indywidualnych potrzeb. Zachęcamy do uczestnictwa
w wydarzeniach adresowanych do seniorów.



Obsługa
Pracownicy Oddziału służą pomocą osobom z niepełnosprawnością ruchową oraz osobom
niewidomym i słabowidzącym przy pokonywaniu barier architektonicznych i terenowych.
W przypadku osób niesłyszących kontakt może odbywać się poprzez pismo.



Bilety i grupy
Osoby niepełnosprawne uprawnione są do wykupienia biletu ulgowego (po okazaniu
dokumentu zaświadczającego o niepełnosprawności). Istnieje możliwość przygotowania
specjalnej oferty edukacyjnej dla grup, zarówno dla dzieci i dorosłych. Prosimy o kontakt
mailowy: magdzinski@muzeumwkaliszu.pl lub telefoniczny – (62) 741 30 05, tel. kom.:
691 996 528 (Marcin Magdziński – kierownik Oddziału).
Grupy osób poruszających się na wózkach prosimy o wcześniejszą informację dotyczącą
zamiaru wizyty.
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