Brama Poznania - bezpieczeństwo i
audiowycieczki

Zwiedzanie wyspy katedralnej z audioprzewodnikiem dla młodzieży, dorosłych i dla rodzin z dziećmi!
Już od 3 lipca zapraszamy na audiowycieczki po wyspie katedralnej!
Audiowycieczka jest jednym z etapów zwiedzania Bramy Poznania. Wszystkich zainteresowanych
zapraszamy do odkrywania Ostrowa Tumskiego przy pomocy audioprzewodnika. Do wyboru są dwie
ścieżki zwiedzania: indywidualna dla młodzieży i dorosłych oraz rodzinna.

Audiowycieczka dla rodzin z dziećmi
Aby stać się prawdziwym odkrywcą Ostrowa Tumskiego, wystarczą zapał, uśmiech i trochę wolnego
czasu! Należy więc wyostrzyć wzrok i ruszać po przygodę. Dobra zabawa dla całej rodziny
gwarantowana. Audiowycieczka dla rodzin z dziećmi w wieku od 5 do 10 lat dostępna jest w języku
polskim. Pakiet Małego Podróżnika, który umożliwi Wam kompleksowe zwiedzanie Ostrowa
Tumskiego znajdziecie w sklepie z pamiątkami w Bramie Poznania!

Audiowycieczka dla młodzieży i dorosłych
Najciekawsze zakątki katedralnej wyspy ożyją dzięki historiom o niezwykłych czasach. Mijane po
drodze zabytki staną się pretekstem do opowieści związanych z ludźmi, którzy żyli i działali na
Ostrowie Tumskim przez ostatnie 1000 lat. Audiowycieczka prowadzi również do poznańskiej
katedry, gdzie prezentowane są najciekawsze zabytki i sylwetki osób z nimi związanych.
Audiowycieczka dla młodzieży i dorosłych dostępna jest w językach polskim, angielskim, niemieckim,
francuskim, czeskim, rosyjskim, ukraińskim oraz hiszpańskim.

Więcej informacji o audiowycieczkach po wyspie katedralnej

Najważniejsze zasady zwiedzania:
●

●

Audiowycieczkę można zrealizować od wtorku do piątku w godzinach 11:00-16:00 oraz w
weekendy w godzinach 10:00-17:00.
Z audiowycieczki mogą skorzystać zwiedzający, którzy zakupili bilet normalny, ulgowy i rodzinny
do Bramy Poznania (w tym bilety Wspólne na Ostrów Tumski), w ciągu 10 dni od daty wejścia na

●

●

●

●

●

ekspozycję główną Bramy Poznania. Dodatkowo w kasach można zakupić bilet tylko na
audiowycieczkę po wyspie katedralnej.
Prosimy o przestrzeganie aktualnych wytycznych epidemiologicznych, wydanych przez Główny
Inspektorat Sanitarny oraz Ministerstwo Zdrowia, również podczas zwiedzania Ostrowa Tumskiego
oraz poznańskiej katedry.
Ze względu na sytuację epidemiologiczną ilość osób mogących skorzystać z audiowycieczki w ciągu
każdego dnia jest limitowana. Nie ma możliwości wcześniejszej rezerwacji, sprzęt wydawany jest
na bieżąco w ramach możliwości. Operator zastrzega sobie prawo do odmówienia skorzystania
oferty.
Wydawany gościom sprzęt jest dezynfekowany zgodnie z wszelkimi normami jednak istnieje
możliwość skorzystania z własnych słuchawek. Poz zakończeniu zwiedzania otrzymany sprzęt
należy zwrócić w wyznaczonym miejscu, zgodnie z poleceniami pracownika Biura Obsługi Klienta.
Oprócz słuchawek i audioprzewodników, uczestnicy zwiedzania rodzinnego otrzymują na czas jego
trwania torbę podróżnika zawierającą książeczkę z zadaniami, długopis, lornetkę i kompas.
Wymienione przedmioty (z wyjątkiem książeczki i torby,, które są dla Was) na końcu zwiedzania
należy zwrócić do specjalnego pojemnika znajdującego się w budynku Śluzy Katedralnej.
Zachęcamy również do zakupu własnego Pakietu Małego Podróżnika w sklepie z pamiątkami
Bramy Poznania.
Ze względu na prace prowadzone przy kościele NMP niektóre punkty audiowycieczki mogą być
niedostępne. Prosimy zwrócić uwagę na kierunek zwiedzania.

Pełne i aktualne zasady korzystania z audiowycieczek

Wspólny bilet do trzech instytucji!
Zachęcamy do skorzystania z oferty „Wspólny bilet”. Na jego podstawie można zwiedzić ekspozycje
trzech instytucji kultury, znajdujących się na Ostrowie Tumskim: Bramy Poznania, Muzeum
Archidiecezjalnego oraz Rezerwatu Archeologicznego Genius loci.
Szczegóły

Rodzinne zwiedzanie ekspozycji głównej Bramy Poznania!
Rodziny z dziećmi między 5. a 10. rokiem życia zachęcamy do zapoznania się z ekspozycją Bramy
Poznania podążając rodzinną ścieżką zwiedzania. W słuchawkach słychać głos Jakuba, kapitana
wehikułu czasu, który oprowadza po ekspozycji. Na odważnych odkrywców czeka niejedna zagadka i
niełatwe zadania! Oferta wraca 3 lipca, dostępna w dwóch wersjach językowych: polskiej i
angielskiej.
Szczegóły
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