16. „Zespół Opactwa Benedyktynów w Lubiniu”


Dojazd
 Komunikacja miejska/publiczna
Osoby podróżujące za pomocą komunikacji publicznej mogą korzystać z trzech przystanków
autobusowych, które znajdują się w Lubiniu (dwa z nich sąsiadują z terenem Zespołu Opactwa).
Linie autobusowe bezpośrednio łączą miejscowość z Krzywiniem, Kościanem i Gostyniem.
 Samochód
Utrudnieniem dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich może być wzniesienie,
na którym znajduje się Opactwo, dlatego zaleca się dla osób z niepełnosprawnościami
skorzystanie z parkingu od strony Jerki lub wjechanie na teren Opactwa. Na parkingu
nie wyznaczono miejsca dla osób z niepełnosprawnościami.



Parking
Przed Opactwem znajdują się dwa bezpłatne parkingi, bez ograniczenia czasowego
dla samochodów i autokarów. Ponadto istnieje możliwość zaparkowania wewnątrz Opactwa,
co może być znaczącym ułatwieniem dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
włącznie z wjazdem pojazdu pod samo wejście kościoła.



Budynek
Zespół Opactwa Benedyktynów w Lubiniu składa się z wielu budynków i terenów o różnej
formie dostępności. Oba kościoły usytuowane są na dwóch wzniesieniach rozdzielonych
przez drogę wojewódzką nr 308 o dość stromym nachyleniu (może być potrzebna pomoc osoby
towarzyszącej lub przewodnika).



Główne wejścia
Kościół opacki ma główne wejście bez progu, Kościół św. Leonarda próg o wysokości 3 cm, zaś
wejście główne do Starego Domu, części klasztoru, który jest udostępniany zwiedzającym,
znajdują się trzy stopnie o wysokościach około 13, 18, 16,5 cm. Istnieje również inne wejście
znajdujące się od strony wschodniej, które ma dwa stopnie o wysokości 10 cm.



Oprowadzanie
Opactwo można zwiedzać z przewodnikiem, którym jest mnich benedyktyński. Oprowadzający
po Zespole każdorazowo dopasowuje trasę i formę zwiedzania obiektu według
zainteresowania zwiedzających, warunków atmosferycznych etc. Zwiedzać można kościół
opacki, kościół św. Leonarda, Stary Dom, dziedziniec klasztorny oraz część ogrodu. Przewodnik
oprowadzający osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności dostosowuje trasę zwiedzania,
która nie powoduje utraty wartości merytorycznych.
Nie ma potrzeby przy rezerwacji oprowadzania informowania o obecności osób
z niepełnosprawnościami w grupie zwiedzających. Zwiedzanie bez przewodnika dotyczy
kościoła opackiego, który jest ogólnodostępny i nie stanowi żadnej trudności
dla osób z niepełnosprawnościami.
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 Osoby z niepełnosprawnością ruchową
Dojazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową zalecany jest od parkingu od strony Jerki, by
uniknąć podjazdu po bruku. Zwiedzanie większości atrakcji możliwe jest do pokonania
samodzielnie, w niektórych miejscach wymagana będzie pomoc kolejnej osoby (np. otwarcie
obu skrzydeł drzwi).
 Osoby niesłyszące i niedosłyszące
Trasa jest możliwa do samodzielnego pokonania z pomocą przewodnika drukowanego.
 Osoby niewidome i niedowidzące
Zwiedzanie większości atrakcji możliwe jest do pokonania samodzielnie. Istnieje możliwość
wejścia z psem asystującym, obiekt posiada miejsca do odpoczynku z psem asystującym.
 Odwiedzający z dziećmi
Forma zwiedzania jest dostosowana do potrzeb dzieci. W przypadku grup wymagana jest
wcześniejsza rezerwacja. Ponadto atrakcją dla dzieci jest quest o opactwie. W obiekcie można
kupić pamiątki.
 Osoby starsze
Możliwość zwiedzania z przewodnikiem (indywidualnie i grupowo) po uprzedniej rezerwacji.


Punkt Informacji
Wszelkie potrzebne informacje oraz pomoc można uzyskać na furcie klasztornej, znajdującej
się w Starym Domu, przy głównym wejściu do budynku. Osoby z niepełnosprawnościami, aby
dostać się do Starego Domu, potrzebują pomocy osoby towarzyszącej lub przewodnika.
Informacje udzielane są także telefonicznie oraz mailowo.



Toaleta
Wejście do toalety ma próg 20 cm, co uniemożliwia dostanie się dla osób poruszających się
na wózkach inwalidzkich. Można skorzystać z pomocy przewodnika bądź innych członków
wspólnoty benedyktyńskiej.



Bilety
Zwiedzanie Opactwa nie wiąże się z koniecznością zakupu biletów.
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