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32. „Zespół dawnego Opactwa Cystersów w Wągrowcu” – Klasztor Paulinów i Parafia 

Wniebowzięcia NMP w Wągrowcu 

 Dojazd  
 
 Komunikacja miejska  
Nie ma możliwości dotarcia komunikacją miejską. 
 
 Samochód 
Przed budynkiem dawnego Opactwa znajduje się przy drodze parking terenowy, bez 
wyznaczonych miejsc parkingowych. Można także wjechać na plac przed budynkiem,  
a w razie potrzeby podjechać bezpośrednio pod tylne drzwi, gdzie jest do pokonania tylko 
jeden stopień. 

 

 Budynek 
Budynek jest rozległy. Na parterze można zwiedzać: kościół, część klasztorną, wirydarz, 
kapitularz. Na piętrze znajduje się biblioteka. W budynku nie ma windy. 
 

 Główne wejście 
Przed głównym wejściem do kościoła są schody. Osoby poruszające się na wózku mogą 
wjechać tylnym wejściem (przy pomocy innych osób), gdzie znajduje się tylko jeden stopień. 
Dojazd, dojście do tylnych drzwi jest po terenie piaszczysto - trawiastym.  

 

 Punkt Informacji 
Obsługą ruchu turystycznego zajmuje się Muzeum Regionalne w Wągrowcu, zlokalizowane  

w odległości kilku minut dojścia piechotą. Informacji na temat zwiedzania obiektu można 

zasięgnąć w Muzeum, o szczegóły organizacyjne można pytać także w biurze parafialnym. 

Osoby niesłyszące mogą się porozumiewać poprzez pismo. 

 Udogodnienia 
Toaleta nie jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku (zbyt mała 
przestrzeń manewrowa). 
 

 Przestrzeń zwiedzania 
 
 Osoby z niepełnosprawnością ruchową 
W części parterowej kompleksu: kościele, klasztorze, wirydarzu, kapitularzu można poruszać 

się na wózku w większości swobodnie. Nie ma możliwości wjazdu do krypty w nawie głównej, 

jak również do biblioteki, która jest na piętrze. W przejściu pomiędzy kościołem i klasztorem 

znajdują się trzy niewysokie stopnie. 

 Osoby niesłyszące i niedosłyszące 
Jest możliwość współpracy przewodnika turystycznego z tłumaczem PJM grupy osób 
niesłyszących, jak również komunikowania się poprzez pismo. Całość wyposażenia obiektu 
jest dostępna do poznania poprzez percepcję wzrokową. 
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 Osoby niewidome i niedowidzące 
Nie posiadamy audioprzewodników dostosowanych dla osób niewidomych oraz 
niedowidzących, jak również opisów w alfabecie Braille'a. Osoba niewidoma  
lub niedowidząca ma prawo dotykania wybranych eksponatów, jak również wstępu wraz  
z psem przewodnikiem. 
 
 Odwiedzający z dziećmi 
Miejsce jest dostosowane do potrzeb odwiedzających z dziećmi w różnym wieku. Dostępna 
jest gra terenowa „Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie”, do pobrania w Muzeum Regionalnym. 
Cyklicznie organizowany jest Festyn Cysterski. 

 
 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.  
 

 Bilety i grupy 
Zwiedzanie kompleksu jest bezpłatne. W przypadku grup, prosimy o wcześniejszy kontakt:  
wagrowiec.paulini@gmail.com, tel. 67 262 01 25 lub z pracownikami Muzeum Regionalnego 
w Wągrowcu: muzeum@opatowka.pl, tel. 67 268 59 11. 
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