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22. „Archikatedra pw. św. Apostołów Piotra i Pawła” w Poznaniu 

● Dojazd  
 
▪ Komunikacja miejska  
Osobom podróżującym za pomocą komunikacji miejskiej zalecamy skorzystanie z przystanku 
tramwajowego oraz autobusowego Katedra (300 m) lub Rondo Śródka (600 m).  
Przy przystanku tramwajowym Katedra znajduje się przejście podziemne, które może 
stanowić  barierę dla osób poruszających się na wózkach, 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. 
Utrudnieniem dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, w obrębie całego Ostrowa 
Tumskiego może być brukowana nawierzchnia. 
 
▪ Samochód 
W bezpośrednim sąsiedztwie budynku znajduje się parking. 

 
● Budynek 

Katedra zlokalizowana jest w centrum zabytkowej dzielnicy Ostrów Tumski. Wnętrze budynku 
stanowią 3 nawy otoczone wieńcem dwunastu kaplic. Do każdej z nich prowadzą po 4 stopnie 
o wysokości około 20 cm. W budynku znajdują się również podziemia udostępnione  
do zwiedzania. W celu zapoznania się z realiami architektonicznymi obiektu, serdecznie 
zachęcamy do skorzystania ze „spacerów wirtualnych”, do których linki znajdują się na naszej 
stronie. 
 

● Główne wejście 
Główne wejście do budynku posiadające podjazd jest otwarte wyłącznie w miesiącach 
letnich. W pozostałych miesiącach funkcjonuje wejście boczne, do którego prowadzą schody. 
W razie potrzeby prosimy o poinformowanie w zakrystii o konieczności otwarcia drzwi 
głównych. 

 
● Punkt Informacji 

Wszelkie potrzebne informacje można uzyskać w kasie biletowej, znajdującej  
się w budynku przy wejściu głównym. Osoby niesłyszące mogą porozumiewać się  
z pracownikiem poprzez pismo.  

 
● Udogodnienia 

Obiekt nie posiada toalety dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 
Najbliższe toalety miejskie znajdują się w sąsiedztwie budynku. 
 

● Przestrzeń zwiedzania 
 
▪ Osoby z niepełnosprawnością ruchową 
Po nawie głównej oraz nawach bocznych można poruszać się bez przeszkód w postaci 
progów. Kaplice częściowo można obejrzeć z zewnątrz, bez pokonywania stopni. Zupełnie 
niedostępną cześć stanowią podziemia (około 10% ekspozycji), do których prowadzą schody. 
 
▪ Osoby niesłyszące i niedosłyszące 
Osobom niesłyszącym proponujemy zapoznanie się z bogatą ofertą przewodników, które są 
dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce „Turystyka”, a także na stoisku  
z pamiątkami. 
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▪ Osoby niewidome i niedowidzące 
Osoba niewidoma lub niedowidząca ma prawo wstępu wraz z psem przewodnikiem. 
 
▪ Odwiedzający z dziećmi 
Do Katedry można wjechać wózkiem dziecięcym. Można również kupić pamiątki. 
 
▪ Osoby starsze 
Obiekt jest przystosowany do odwiedzania przez osoby starsze, są dostępne miejsca  
do odpoczynku. 

 
● Obsługa 

Zwiedzanie obiektu odbywa się samodzielnie. 
 
● Bilety i grupy 

Za zwiedzanie Katedry nie są pobierane opłaty. Bilety wstępu do podziemi można zakupić  
na stoisku przy wejściu.  

 


