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 Dojazd  
 
 Komunikacja miejska  
Osobom podróżującym za pomocą komunikacji miejskiej zalecamy skorzystanie z przystanku 
tramwajowego oraz autobusowego Katedra (450 m) lub Rondo Śródka (900 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. Utrudnieniem dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,  
w obrębie całego Ostrowa Tumskiego może być brukowana nawierzchnia. 
 
 Samochód 
Rezerwat nie posiada własnego parkingu. Istnieje możliwość zaparkowania na miejscach 
parkingowych w pobliżu budynku, a także podjechania bezpośrednio pod wejście do obiektu. 
 

 Budynek 
Rezerwat Archeologiczny usytuowany jest w nowoczesnym budynku przy ul. Ks. I. Posadzego 
3  w zabytkowej dzielnicy Ostrów Tumski. Obejmuje 3 poziomy, między którymi poruszać się 
można przy pomocy obszernej windy. 
 

 Główne wejście 
Wejście do budynku zlokalizowane jest na poziomie gruntu. 
 

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

 

 Udogodnienia 
Toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową znajduje  
się na parterze obok szatni. W toalecie jest  przewijak dla niemowląt. 
 

 Przestrzeń wystawowa 
 
 Osoby z niepełnosprawnością ruchową 
Rezerwat oferuje wystawy stałe oraz czasowe, po których można poruszać  
się bez przeszkód w postaci progów. Przed eksponatami znajduje się wystarczająca 
przestrzeń manewrowa, a wszystkie przejścia występujące w budynku mają szerokość 
większą niż 90 cm.  
Całość wystawy można obejrzeć z pozycji siedzącej. Ze względu na wysokość i nachylenie 
ekranów z informacjami, odczytanie treści może być utrudnione. Na tę okoliczność 
dysponujemy mobilnym tabletem – prosimy o poinformowanie obsługi o chęci jego 
wypożyczenia.  
 
 Osoby niesłyszące i niedosłyszące 
Nasze wystawy posiadają bogate opisy, które mogą pełnić funkcję przewodnika. 
Prezentowane są także filmy. 
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 Osoby niewidome i niedowidzące 
Dla osób z dysfunkcją wzroku polecamy audioprzewodnik w wersji polskiej i angielskiej. 
Osoba niewidoma lub niedowidząca ma prawo wstępu wraz z psem przewodnikiem.  
 
 Odwiedzający z dziećmi 
Obiekt jest nastawiony na obsługę dzieci. Przygotowana jest oferta zajęć dla szkół i grup,  
w tym gra terenowa. W części plenerowej Rezerwatu jest możliwość odpoczynku z dziećmi. 
 
 Osoby starsze 
Obiekt jest przystosowany do odwiedzania przez osoby starsze, są dostępne miejsca  
do odpoczynku. 
 

 Obsługa 
Jesteśmy przygotowani do obsługi osób z niepełnosprawnościami, dzieci oraz seniorów. 
Oferujemy niezbędną pomoc, aby zwiedzanie odbywało się w jak najdogodniejszych  
dla Państwa warunkach. 

 

 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. Przewidziane są bilety ulgowe dla dzieci i osób starszych oraz bilety 
rodzinne (do 6 dzieci). Honorowana jest Karta Dużej Rodziny. 


