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 Dojazd  
 
 Komunikacja miejska  
Osobom podróżującym za pomocą komunikacji miejskiej zalecamy skorzystanie z przystanku 
tramwajowego Wrocławska (odległość 380 m) lub przystanku autobusowego Grobla 
(odległość 230 m). Utrudnieniem dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,  
w obrębie całego Starego Rynku i okolicznych uliczek, może być brukowana nawierzchnia.   
 
 Samochód 
Muzeum nie posiada własnego parkingu. Istnieje możliwość zaparkowania na miejscach 
parkingowych w pobliżu budynku, a także podjechania pod sam budynek do wejścia  
od ul. Klasztornej. 

 

 Budynek 
Muzeum Archeologiczne usytuowane jest w zabytkowej kamienicy w pobliżu Starego Rynku, 
przy ulicy Wodnej 27. Obejmuje 3 poziomy, między którymi poruszać się można przy pomocy 
obszernej windy. Dostęp do windy możliwy jest po pokonaniu kilku stopni, bądź skorzystaniu  
z podjazdu o dość stromym nachyleniu (może być potrzebna pomoc osoby towarzyszącej  
lub pracowników obsługi).  
 

 Główne wejście 
Wejście do budynku zlokalizowane jest od strony ul. Wodnej. Przy drzwiach wejściowych 
znajduje się stopień o wysokości 32 cm oraz próg 4 cm. Istnieje możliwość skorzystania 
z alternatywnego wejścia znajdującego się na tym samym poziomie. Taką potrzebę należy 
zasygnalizować obsłudze poprzez naciśnięcie dzwonka znajdującego się przy drzwiach 
głównych. 

 

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

 

 Udogodnienia 
Toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową znajduje  
się na poziomie (-1) obok szatni. W toalecie dostępny jest przewijak. 
 

 Przestrzeń wystawowa 
 
 Osoby z niepełnosprawnością ruchową 
Muzeum 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. Niewielkim utrudnieniem może być konieczność otwierania drzwi  
przy przechodzeniu do kolejnych wystaw. Większość eksponatów (60%) można obejrzeć  
z pozycji siedzącej. W salach wystawowych znajdują się miejsca siedzące umożliwiające 
odpoczynek. Dysponujemy również schodołazem. 
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 Osoby niesłyszące i niedosłyszące 
Nasze wystawy posiadają bogate opisy, które mogą pełnić funkcję przewodnika. Opisy 
znajdują się przy eksponatach i w aplikacji mobilnej. 
 
 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. 
Dysponujemy miską dla czworonoga.  
Muzeum Małego Odkrywcy – trasa zwiedzania dla dzieci – jest częściowo przystosowana  
dla osób z dysfunkcjami wzroku. Przygotowaliśmy opisy w alfabecie Braille’a oraz kopie 
zabytków wykonanych w grafice reliefowej. 
 
 Odwiedzający z dziećmi 
Oferta zwiedzania dostosowana jest do dzieci powyżej szóstego roku życia, obejmuje m.in. 
trasę zwiedzania dla dzieci, wyznaczoną przez „punkty małego odkrywcy”, dostępną również 
w audioprzewodniku. W Muzeum organizowane są cykliczne imprezy, warsztaty 
na dziedzińcu i w salach, prowadzone są lekcje muzealne dla grup. Ponadto istnieje 
możliwość zorganizowania przyjęcia urodzinowego dla dzieci (temat do wyboru). W sklepiku 
muzealnym można kupić pamiątki. 
 
 Osoby starsze 
Nasze wystawy posiadają bogate opisy, które mogą pełnić funkcję przewodnika. Opisy 
znajdują się przy eksponatach i w aplikacji mobilnej. W przestrzeni wystawowej jest wiele 
miejsc do odpoczynku. 

 

 Obsługa 
Jesteśmy przygotowani do obsługi osób z niepełnosprawnościami. Uczestniczyliśmy  
m. in. w warsztatach „Kulturalny Poznań bez barier”, których celem było stworzenie instytucji 
dostępnych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Personel został przeszkolony 
w zakresie obsługi dzieci w różnych grupach wiekowych. 

 

 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. Istnieje możliwość przygotowania specjalnej oferty edukacyjnej  
dla grup, zarówno dla dzieci i dorosłych. Prosimy o kontakt mailowy: 
edukacja.map@gmail.com lub telefoniczny – 61 852 82 51, wew. 113. 
Przewidziane są bilety ulgowe dla dzieci i osób starszych oraz bilety rodzinne (do 6 dzieci). 
Honorowana jest Karta Dużej Rodziny. 
 
Grupy osób poruszających się na wózkach prosimy o wcześniejszą informację dotyczącą 
zamiaru wizyty, kontaktując się z kasą biletową muzeum pod nr telefonu: 61 852 82 51, wew. 
206”. 
 

 

  


