
 

 

Zamek Książęcy Niemodlin  
karta dostępności   

Informacje podstawowe 
 

Niemodlin, ul. Rynek 55, 49-100 

GPS: N 50.641945, E 17.623096 
 +48 608 090 840  
 zamek@aia.pl   

 http://niemodlinzamek.pl/  

Opis 

Zamek oferuje zwiedzanie obiektu z przewodnikiem, 
bogate w legendy, historię - trwa około godziny. Podczas 
zwiedzania turysta odwiedza: zamkowe podziemia 
(krypty, tunele) w których znajduje się również wystawa 
ikon oraz sala tortur, kaplicę i salę muzyczną, salę balową 
oraz replikę bursztynowej komnaty (przypuszczalnie 
mogła tak wyglądać). Organizowane są nocne zwiedzania 
oraz zwiedzania tematyczne z zaprzyjaźnioną grupą 
rycerską. Dla szkół i wycieczek zorganizowane na terenie 
zamku mogą zostać warsztaty ceramiczne lub zdobienia 
pierników. Możliwość organizacji ogniska. Z uwagi na rewitalizację obiektu trasa zwiedzania może 
ulegać zmianom.    

Dostępność  

Wejście 

 Wejście na teren zamku oraz do budynku zamku jest bez barier architektonicznych.  

 Szerokość drzwi wejściowych wynosi minimalnie 80 cm. 

 Wysokość progu w drzwiach wejściowych do budynku wynosi maksymalnie 2 cm. 

 Kasa biletowa znajduje sie w budynku bramy. Przy wejściu jest jeden schodek (wysokość 15 cm). 
Planowany jest nowy punkt recepcyjny (2019/2020) z dostępem bez barier architektonicznych.     

  

  



Obszary wewnętrzne – budynek zamku  

 Wszystkie drogi w budynku są szerokie co najmniej 150 cm. 

 Drzwi i przejścia mają szerokość co najmniej 80 cm. 

 Nawierzchnia dróg komunikacyjnych jest stabilna i antypoślizgowa. Materiał: beton, drewno 
oraz kafelki. 

 Na drogach komunikacyjnych występują progi/schody wyższe niż 2 cm. Do zwiedzania 
udostępnione są 3 kondygnacje, piwnica (12 schodów), parter (3 schody), pietro (26 schodów). 
W budynku nie ma windy.  

 W części zamku znajdują się miejsca wypoczynkowe do siedzenia – krzesła. 

 W pomieszczeniach znajduje się odpowiednio duża przestrzeń manewrowa. 

 W budynku nie ma żadnych eksponatów za wyjątkiem ekspozycji ikon i Sali tortur w 
podziemiach. Nie można ich dotykać. Dotykowe modele eksponatów nie są dostępne. W roku 
2019 zostanie zwiększona kolekcja ikon i zbrojownia. 

 Opisy eksponatów i teksty na panelach informacyjnych są dobrze czytelne i dla osób 
niedowidzących (wystarczająco duże pismo, prosty font, dobry kontrast tekstu i tła). 

    

     

Obszary zewnętrzne  - ogród zamkowy, przedzamcze, most zamkowy 

 Wejście na teren zewnętrzny jest bez barier architektonicznych, szerokie co najmniej 80 cm. 

 Szerokość dróg komunikacyjnych wynosi co najmniej 150 cm. Nawierzchnia: trawiasty ogród. 
Dostępne są również drogi z szutrową nawierzchnią. W planach (2019) jest budowa ścieżek              
z nawierzchnią mineralną. Na drogach pojawiają się schody. 

 Teren zewnętrzny jest płaski ewent. łagodnie falisty (z podłużnym spadkiem do 6 %). 

 Na zewnątrz znajdują się tablice informacyjne i orientacyjne, które są łatwe do odczytania                  
i zrozumienia. Informacje w języku polskim, angielskim i niemieckim. 

 Na zewnątrz znajdują się miejsca wypoczynkowe do siedzenia. 



  

Toaleta przystosowana do osób o ograniczonych możliwościach ruchowych 

 Do dyspozycji jest tylko zwykła toaleta. Jednak w ramach rewitalizacji obiektu zamkowego 
(2019/2020) powstanie zaplecze sanitarne z wymogami dla osób niepełnosprawnych. 

 Drzwi wejściowe do kabiny mają szerokość co najmniej 80 cm, drzwi otwierają się na zewnątrz 
(z kabiny). 

 Kabina ma wymiar 90x90 cm. 

 Brak przewijaka dla niemowląt. 

   

Usługi i wyposażenie  

 V zamku znajduje się: zaplecze gastronomiczne (dostęp bez barier architektonicznych) oraz 
sklep z pamiątkami (schodek, wysokość 15 cm). Planowany jest nowy punkt recepcyjny 
(2019/2020) ze sklepem z dostępem bez barier architektonicznych. 

 Wizyta w zamku jest możliwa bez wcześniejszego uzgodnienia. Rezerwacje są wymagane                  
w przypadku grup  i grup z obsługą w języku obcym. 

 Możliwość wejścia do obiektu z psem przewodnikiem.  

 Sezonowo jest do dyspozycji plenerowy kącik dla dzieci. 

 Specjalne programy / materiały informacyjne dla dzieci. Dostępne są: tzw. księga zadań dla 
dzieci dot. historii Zamku, kolorowanki zamkowe. 

 Parking z miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych przy wejściu. Miejsca dla 
niepełnosprawnych są oznaczone. 

 Zwiedzanie Zamku jest dostępne w języku polskim. W języku angielskim, niemieckim, czeskim, 
ukraińskim - wymagana rezerwacja. 



 

 

Kulturní a přírodní dědictví pro rozvoj Polsko-Českého pohraničí „Společné dědictví“ / 
Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko Czeskiego „Wspólne 

dziedzictwo“, CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_021/0000760 
 

 W obiekcie nie są zainstalowane pętle indukcyjne. 

 Drukowany wykład przewodnika w języku polskim dla osób z wadą słuchu nie jest do dyspozycji.  

 Dla indiwidualnych zwiedzających obcojęzycznych jest dostępna mapa/folder obiektu w języku 
angielskim i niemieckim.  

Data opracowania: 4/2019 

 

 


