Kopalnia Złota w Złotym Stoku
karta dostępności
Informacje podstawowe
Złoty Stok, ul. Złota 7, 57-250



+48 748 175 508

GPS: N 50.4333, E 16.8667



biuro@kopalniazlota.pl



http://www.kopalniazlota.pl

Opis
Kopalnia złota w Złotym stoku, to jedna z najpiękniejszych
atrakcji w Polsce. Określenie „dolnośląskie Eldorado“ nie
ma w sobie odrobiny przesady.
Podziemna Trasa Turystyczna Kopalni Złota powstała w
1996 roku. Z labiryntu 320 km udostępniono do
zwiedzania dwie niezwykle ciekawe sztolnie: sztolnię
Gertruda oraz sztolnię Czarna z jedynym w Polsce
podziemnym wodospadem (8 m wysokości), z której
wyjeżdża się Pomarańczowym Tramwajem. Zwiedzanie z
przewodnikiem w grupach. Czas zwiedzania ok 1,5 godz.

Dostępność
Wejście


Chodnik prowadzący od parkingu do kasy i wejścia do kopalni: bez schodów i różnic wysokości,
szerokość min. 150 cm, pochylenie poprzeczne oraz podłuźne, nawierzchnia utwardzona ale
nierówna, materiał żwirek.



Wejście do sztolni jest bez barier architektonicznych, przy wejściu nie ma żadnych schodów.



Dostęp do kasy jest bez barier architektonicznych.

Od lewej strony: Miejsce spotkania z przewodnikiem, plac główny, wejście do sztolni Gertruda

Obszary wewnętrzne


Wszystkie ciągi podziemnej trasy turystycznej są szerokie co najmniej 150 cm, przejścia mają
szerokość co najmniej 80 cm.



Nawierzchnia ścieżek jest nierówna – chodnik podziemny w kopalni, na ścieżkach występują
schody. W niektórych miejscach jest powierzchnia śliska.



Część trasy obejmuje przejażdżkę tramwajem – brak dostępności.



W pomieszczeniach nie ma miejsc wypoczynkowych do siedzenia, organiczona przestrzeń
manewrowa – niewystarczająca na obrót wózka.



Bezpośredni dostęp do eksponatów i możliwość ich dotykania.



Eksponaty są umieszczone tak, że są dobrze widoczne także dla dzieci i osób niskiego wzrostu.



Opisy eksponatów w języku polskim są umieszczone w wygodnej wysokości i są dobrze czytelne.



Większość informacji jest dostarczana przez przewodnika podczas zwiedzania.

Sztolnia Gertruda

Od lewej strony: Ślizgawka w sztolni Gertruda (dla osób na wózkach jest możliwość ominięcia tego
punktu zwiedzania), wejście do podziemnego spływu łodzią

Od lewej strony: Podziemny pomarańczowy tramwaj, sztolnia Czarna

Obszary zewnętrzne


Wejście na teren zewnętrzny jest bez barier architektonicznych.



Nawierzchnia terenu zewnętrznego jest stabilna i równa, szerokość min. 150 cm, profil płaski
ewentualnie łagodnie falisty (z podłużnym spadkiem do 6 %), nie utrudnia poruszanie osób na
wózkach lub wózków dziecięcych. Materiał: żwir.



Na terenie zewnętrznym są tablice informacyjne i orientacyjne, łatwe do odczytania i
zrozumienia. Opisy są dostępne w języku polskim, czeskim, angielskim i niemieckim.



Na terenie zewnętrznym są miejsca wypoczynkowe do siedzenia.

Toaleta przystosowana do osób o ograniczonych możliwościach ruchowych


W obiekcie znajduje się tylko zwykła toaleta z podjazdem dla wózków, ale bez uchwytów
wewnątrz toalety.



Do dyspozycji jest przewijak dla niemowląt.

Usługi i wyposażenie


Parking z miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych - są oznaczone.



Dostęp z barierami architektonicznymi do sklepu z pamiątkami i zaplecza gastronomicznego.



Wizyta w obiekcie nie wymaga uprzedniego uzgadniania.



Możliwość wejścia ze psem przewodnikiem.



Plac zabaw, kącik dla dzieci.



Przewodnik w języku czeskim i angielskim - dotyczy grup i turystów indywidualnych. Dla
indiwidualnych zwiedzających nie jest dostępny audio przewodnik ani drukowany wykład
przewodnika w obcym języku.



Drukowany wykład przewodnika w języku polskim nie jest dostępny.



W pomieszczeniach nie są zainstalowane pętle indukcyjne.
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