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• Dojazd  
 
 Komunikacja miejska  

Przystanki autobusowe znajdują się w pobliżu, na Placu Jana Pawła II (około 200 m  

od Baszty). Trudności w przejeździe wózkiem mogą powodować krawężniki chodników. 

 Samochód 
Parking znajduje się w pobliżu (ok. 50 m) przed Bazyliką św. Józefa, bez wyznaczonego 
miejsca dla osób z niepełnosprawnością. Ze względu na centrum miasta często jest 
zapełniony. Można także zaparkować przy ul. Niecałej (ok 300 m od Baszty) i przejść, czy 
przejechać na ul. Babina (planty). Z chodnika do Baszty od strony Plant prowadzą dwa 
schody o wysokości 10 cm oraz 12 cm. 

 
• Budynek 

Baszta obejmuje dwa niewielkie pomieszczenia: na pierwszym piętrze (dojście drewnianymi 

schodami) i na parterze. Ponadto do kompleksu zaliczany jest skarbiec w znajdującej się tuż 

obok Bazylice św. Józefa (na piętrze, prowadzą do niego schody). 

• Główne wejście 
Dla osób poruszających się na wózku dostępna jest tylko dolna część Baszty. 
 

• Punkt Informacji 
Bezpośrednio w obiekcie, a także w Centrum Informacji Turystycznej w Kaliszu. 
 

• Udogodnienia 
Toaleta jest dostępna w sąsiadującym z Basztą Domu Pielgrzyma. 
 

• Przestrzeń wystawowa 
 
 Osoby z niepełnosprawnością ruchową 

Możliwa do zwiedzania jest tylko część parterowa Baszty. 
 

 Osoby niesłyszące i niedosłyszące 
Zarówno w górnej, jak i dolnej części Baszty są prezentowane filmy z napisami.  
Do pobrania na miejscu są liczne foldery z opisami atrakcji. Z pracownikami można 
porozumiewać się poprzez pismo. Bogaty wystrój Skarbca jest możliwy do poznania 
poprzez percepcję wzrokową. 
 

 Osoby niewidome i niedowidzące 
Można dotykać wybranych eksponatów, odsłuchać legend prezentowanych na filmach  
w dolnej i górnej części Baszty. Można także wejść z psem przewodnikiem. 
 

 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 materiałami do łatwego 

czytania. Posiadamy szeroką ofertę gier i zabaw, a także lekcji oraz warsztatów  

dla zainteresowanych.  
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 Osoby starsze 
Obiekt jest dostosowany do zwiedzania przez osoby starsze. Utrudnienie mogą stanowić 

schody prowadzące do górnej części Baszty. 

• Obsługa 
Jesteśmy przygotowani do obsługi osób z niepełnosprawnościami. Personel obsługujący 
turystów ma uprawnienia pedagogiczne. 
 

• 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. Podczas 
wybranych imprez zwiedzanie jest bezpłatne. 
 
Grupy osób z niepełnosprawnością prosimy o wcześniejszą informację dotyczącą zamiaru 
wizyty, kontaktując się z Centrum Informacji Turystycznej (ul. Chodyńskiego 3, 62-800 Kalisz)  
nr telefonu: 62 598 27 31, 571 315 110 lub e-mail: it@um.kalisz.pl. 


