Park Miniatur Olszowa
karta dostępnośći
Informacje podstawowe
Olszowa, ul. Hodowlana 5, 47-143



+48 607 706 202

GPS: N 50.453995, E 18.274567



miniaturyolszowa@gmail.com



http://olszowa.eu/

Opis
Park miniatur to piękny duży ogród (20 000 m2) w którym znajduje się 18 miniatur najbardziej znanych
obiektów sakralnych na świecie, takich jak bazylika św. Marka w Wenecji, katedra i krzywa wieża w
Pizie, katedra Notre Dame w Paryżu, katedra Wawelska w Krakowie i wiele innych. Wszystkie miniatury
zostały wykonane w tej samej skali (1:25), ze wszystkimi szczegółami.
Park jest częścią kompleksu Dwór Olszowa, w którym znajduje się także rastauracja, noclegi oraz
atrakcje dla dzieci – wewnętrzna sala zabaw (Bajkowy Sad) oraz zewnętrzny park linowy dla dzieci
w wieku od 3 do 13 lat.
Park miniatur jest otwarty od kwietnia do października. Indywidualne zwiedzanie, bez przewodnika.
Dla grup po wcześniejszym uzgodnieniu – zwiedzanie z przewodnikiem.

Dostępność
Wejście


Wejście do parku jest bez barier architektonicznych.



Szerokość wejścia co najmniej 80 cm (otwarta bramka wejściowa), bez progu.



Wystarczająco szeroka, pozbawiona nachyleń przestrzeń manewrowa przy wejściu.



Dostęp do kasy biletowej jest bez barier architektonicznych.



Obok wejścia do restauracji jest rampa najazdowa.

Obszary zewnętrzne


Szerokość dróg komunikacyjnych wynosi co najmniej 150 cm, bez przeszkód (progów/stopni
schodów wyższych niż 5 cm), wystarczająca przestrzeń manewrowa.



Nawierzchnia dróg komunikacyjnych stabilna i równa (bez defektów). Materiał: kostka brukowa.



Profil terenu: płaski, nie komplikuje poruszania się osobom na wózkach inwalidzkich lub dostępu
wózka dziecięcego.



Do dyspozycji są miejsca wypoczynkowe do siedzenia – ławki, chociaż ich liczba jest
ograniczona.



Eksponatów (miniatur) nie można dotykać, ale niektóre można oglądać z bezpośredniej
odległości.



Przy każdym eksponacie znajduje się tablica informacyjna z opisem. Opisy są dobrze widoczne
i czytelne zarówno z pozycji osoby siedzącej / osoby o małym wzroście, jak i z pozycji osoby
stojącej. Informacje są dostępne tylko w języku polskim.

Toaleta przystosowana do osób o ograniczonych możliwościach ruchowych


Do dyspozycji jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.



Drzwi wejściowe do kabiny o szerokości co najmniej 80 cm, otwierają się na zewnątrz.



Kabina o wymiarze co najmniej 160 x 160 cm z przestrzenią manewrową przy misce WC co
najmniej 90 cm, bez przeszkód.



Poręcz po obu stronach miski WC.



Do dyspozycji jest przewijak dla niemowląt.

Usługi i wyposażenie


Wizyta w parku jest możliwa bez wcześniejszego uzgodnienia.



W parku znajduje się park linowy, altanki, sklep z pamiątkami, zaplecze gastronomiczne – dostęp
bez barier architektonicznych.



Wejście z psem przewodnikiem do parku nie jest możliwe.



Plac zabaw dla dzieci, kącik dla dzieci oraz specjalne programy dla dzieci.



Do dyspozycji parking, z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.



Ulotka drukowana opisująca każdy budynek w parku jest dostępna w kasie biletowej.
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