15. „Zespół dawnego opactwa cystersów w Lądzie nad Wartą”


Dojazd


Komunikacja miejska
Brak



Samochód
Możliwość swobodnego wjazdu i parkowania na terenie obiektu, nie ma wyznaczonych
miejsc dla osób z niepełnosprawnością. Mapa dojazdu do obiektu zamieszczona jest
na stronie internetowej Opactwa.



Budynek
Zwiedzanie odbywa się na dość rozległej przestrzeni, w skład której wchodzi kościół
oraz klasztor. Jest też możliwość odwiedzenia ogrodu. Dobrze utrzymane powierzchnie
(zarówno w obiekcie, jak i w warunkach terenowych) powodują, że osoby
z niepełnosprawnością ruchową mogą poruszać się po nich swobodnie.



Główne wejście
Osoby z niepełnosprawnością ruchową mogą skorzystać z podjazdu. Próg w drzwiach
wejściowych pokonuje się dzięki dostawianej w razie potrzeby platformie.



Punkt Informacji
Zespół klasztorny zwiedza się zawsze z przewodnikiem. W obiekcie znajduje się sklepik,
w którym można kupić różne foldery, kartki i zasięgnąć informacji.



Udogodnienia
Dostępne są toalety. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością jest większa niż pozostałe
kabiny, ale brakuje w niej poręczy i przestrzeni manewrowej, więc skorzystanie z niej może
wymagać pomocy. W obiekcie znajduje się miejsce, w którym można pozostawić wózek
dziecięcy na czas zwiedzania.



Przestrzeń zwiedzania


Osoby z niepełnosprawnością ruchową
Wnętrze Kościoła można zwiedzać bez przeszkód architektonicznych.



Osoby niesłyszące i niedosłyszące
Przestrzeń kościoła poznawać można dzięki percepcji wzrokowej. Możliwe jest
wcześniejsze poznanie wystroju świątyni dzięki tzw. „wirtualnemu spacerowi” z opisami
pomieszczeń.



Osoby niewidome i niedowidzące
Osobom niewidomym może towarzyszyć pies-przewodnik. Nie ma możliwości dotykania
eksponatów. Przewodnik może wskazać obiekty, które ewentualnie można poznać
dotykiem.
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Odwiedzający z dziećmi
Nasz personel został przeszkolony w zakresie obsługi odwiedzających z dziećmi. Istnieje
możliwość zwiedzania obiektu z przewodnikiem w formie przekazu dostosowanej
dla dzieci od 6 roku życia. Dodatkową atrakcję stanowi przyklasztorny ogród. Zachęcamy
do brania udziału w wydarzeniach adresowanych do dzieci.



Osoby starsze
Obiekt jest dogodny do zwiedzania przez osoby starsze. Tempo zwiedzania może zostać
dostosowane w zależności od indywidualnych potrzeb.



Obsługa
Przewodnicy dostosowują sposób przekazywania treści do potrzeb osób odwiedzających
obiekt.



Bilety i grupy
Wstęp wolny. Zwiedzanie odbywa się wyłącznie w obecności przewodnika w następujących
dniach i godzinach:
Poniedziałek – Sobota: 9.00, 10.30, 12.00, 14.00, 16.30
Niedziele i Święta: 10.30,12.30, 17.30 (po Mszy Świętej), 14.00, 16.00
Pełna lista dni i godzin, w których oprowadzanie się nie odbywa, dostępna jest na stronie
internetowej w zakładce Zabytek->Zwiedzanie - https://wsdts.pl/klasztor/zwiedzanie/.
Po wcześniejszym uzgodnieniu możliwe jest zwiedzanie klasztoru i kościoła z przewodnikiem
w innych godzinach. Kontakt: tel. 63 276 33 24, e-mail: mbabiczsdb@gmail.com.
W sierpniu 2019 r. rozpoczął się gruntowny remont klasztoru w Lądzie. Potrwa on około 4-5
lat. Celem remontu jest przywrócenie pierwotnych walorów klasztoru współczesnemu
człowiekowi oraz ułatwienie dostępu dla osób (także niepełnosprawnych) odwiedzających
to miejsce. W planach jest także uruchomienie sali z możliwością spożycia posiłku.
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