21. „Ostrów Tumski” w Poznaniu


Dojazd
 Komunikacja miejska
Osobom podróżującym za pomocą komunikacji miejskiej zalecamy skorzystanie z przystanku
tramwajowego oraz autobusowego Katedra (200 m) lub Rondo Śródka (500 m).
Przy przystanku tramwajowym Katedra znajduje się przejście podziemne, które może
stanowić barierę dla osób poruszających się na wózkach (schody, brak windy, podjazdu),
dlatego podróżującym tramwajami sugerujemy skorzystanie z przystanku Rondo Śródka (od
strony ul. Wyszyńskiego i ul. Jana Pawła II). Przystanki autobusowe nie wymagają pokonania
przejścia podziemnego.
 Samochód
Na obszarze Ostrowa Tumskiego znajdują się liczne miejsca parkingowe.



Obiekt
Obszar Ostrowa Tumskiego stanowi wyspę zlokalizowaną na Warcie. Otaczają ją dwa
ramiona rzeki: szersze, zachodnie, które obecnie stanowi główny nurt Warty, oraz węższe,
wschodnie, nazywane Cybiną. Na terenie wyspy znajdują się liczne zabytki, między którymi
poruszać się można po względnie płaskim terenie. Do mniej dostępnych miejsc prowadzą
podjazdy. Ostrów Tumski obejmuje wiele atrakcji, takich jak: (1) Brama Poznania, (2) Śluza
Katedralna, (3) Rezerwat Archeologiczny Genius Loci, (4) Archiwum Archidiecezjalne, (5)
Muzeum Archidiecezjalne, (6) Kościół Najświętszej Marii Panny, (7) Palatium (obecnie nie jest
eksponowane), (8) Psałteria, (9) Bazylika Archikatedralna Świętych Piotra i Pawła, (10) Pałac
Arcybiskupi, (11) Most Biskupa Jordana.



Punkt Informacji
Mieści się w Bramie Poznania, można w niej wypożyczyć audioprzewodnik po Ostrowie
Tumskim.



Udogodnienia
Na terenie obiektu znajduje się toaleta miejska dostosowana do potrzeb osób
z niepełnosprawnością ruchową. Zlokalizowana jest w obniżeniu, do którego prowadzą
schody oraz podjazd. Obok znajduje się platforma dla wózków inwalidzkich – o konieczności
włączenia platformy prosimy poinformować obsługę toalety.



Przestrzeń zwiedzania
 Osoby z niepełnosprawnością ruchową
Utrudnieniem dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, w obrębie całego Ostrowa
Tumskiego może być brukowana nawierzchnia. Obszar w dominującej mierze dostępny jest
dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 Osoby niesłyszące i niedosłyszące
W Bramie Poznania można pobrać plan Ostrowa Tumskiego z opisem głównych atrakcji.
 Osoby niewidome i niedowidzące
Na placu przed Katedrą znajduje się makieta z miniaturą świątyni. Poprzez dotyk można
poznać także płaskorzeźby na kamiennych płytach. Wyznaczona została sensoryczna ścieżka
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zwiedzania, można wypożyczyć też tyflografiki prezentujące fasadę Katedry (informacje
w Bramie Poznania).
 Odwiedzający z dziećmi
Możliwe jest zwiedzanie z przewodnikiem turystycznym z formą przekazu dostosowaną
dla dzieci. Można wypożyczyć audioprzewodnik ze ścieżką dla dzieci (w Bramie Poznania).
Organizowane są festyny, wydarzenia dla dzieci i rodzin. Miejsca dla odpoczynku z dziećmi
dostępne są zarówno w warunkach plenerowych, jak i w poszczególnych obiektach.
Na Ostrowie Tumskim znajdują się też punkty gastronomiczne.
 Osoby starsze
Dostępne są liczne miejsca do odpoczynku.


Bilety
Zwiedzanie Ostrowa Tumskiego jest bezpłatne.
Płatny jest audioprzewodnik po Ostrowie Tumskim (do wypożyczenia w Bramie Poznania).
Bilety wstępu obowiązują także do wybranych atrakcji (podziemia Katedry, Muzeum
Archidiecezjalne, Rezerwat Archeologiczny Genius Loci, Brama Poznania).
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