Najczęściej zadawane pytania

1. Godziny otwarcia i zamknięcia
W jakich godzinach otwarta jest Brama Poznania?
Od wtorku do piątku w godzinach 9:00 - 18:00 (pierwsze wejście na ekspozycję o 9:20, ostatnie
o 17:00)
W sobotę i niedzielę w godzinach 10:00 – 19:00 (pierwsze wejście na ekspozycję o 10:20,
ostatnie o 18:00)

W jakich godzinach czynne są kasy Bramy Poznania?
Kasy czynne są w godzinach otwarcia Bramy Poznania.

Kiedy Brama Poznania jest zamknięta?
W poniedziałki oraz w niektóre dni świąteczne i poświąteczne. Aktualne informacje znajdują
się na stronie http://bramapoznania.pl/zaplanuj-wizyte/godziny-otwarcia/

W jakich godzinach odbywają się audiowycieczki po Ostrowie Tumskim?
Od 1 kwietnia do 15 listopada:
 Od wtorku do piątku w godzinach 9:30 - 17:30 (audioprzewodniki wydawane są do
godziny 16:00).
 W sobotę i niedzielę w godzinach 10:30 - 18:30 (audioprzewodniki wydawane są do
godziny 17:00).
Od 11 listopada do 31 marca:
 W sobotę i niedzielę w godzinach 10:30 - 18:30 (audioprzewodniki wydawane są do
godziny 17:00).

2. Przed wizytą
Jak dojechać do Bramy Poznania?
Najlepiej dojechać do nas komunikacją miejską.
Tramwaj: linia nr 3, 4, 8, 17, (przystanek Katedra lub Rondo Śródka), linia nr 7 (przystanek
Rondo Śródka)
Autobus: linia nr 67, 83, 911 (przystanek Katedra lub Rondo Śródka), linia nr 85 (przystanek
Zawady lub Rondo Śródka), linia nr 70, 73, 78 (przystanek Zawady), linia nr 84 (przystanek
Rondo Śródka), linia nr 57 (przystanek Dworzec Autobusowy Śródka).
W pobliżu wejścia do Bramy Poznania znajdują się stojaki rowerowe oraz stacja Poznańskiego
Roweru Miejskiego.
Dotarcie
do
Bramy
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może
http://bramapoznania.pl/zaplanuj-wizyte/dojazd/

Gdzie można zaparkować samochód?

ułatwić

mapka
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Najbliższy parking znajduje się przy ul. Bydgoskiej (dojazd do parkingu od strony ul. Podwale i
prymasa A. Hlonda) oraz przy ul. Komandoria. Parkować można również na wyznaczonych do
tego miejscach na Ostrowie Tumskim (w okolicach Katedry), Zagórzu oraz Śródce.

Gdzie można zaparkować autokar?
Najbliższy parking znajduje się przy ul. Bydgoskiej (dojazd do parkingu od strony ul. Podwale i
prymasa A. Hlonda). Parkować można również na wyznaczonych do tego miejscach na
Ostrowie Tumskim (przy ul. Panny Mari).

Jaki jest czas oczekiwania na wejście na ekspozycję?
Jest on zależny od dnia i godziny oraz liczby zwiedzających, ponieważ liczba osób, które mogą
jednocześnie przebywać na ekspozycji Bramy Poznania jest ograniczona ze względów
bezpieczeństwa.

Jak zorganizowany jest system wejścia na ekspozycję?
Wejście na ekspozycję odbywa się co 20 minut. Maksymalna liczba zwiedzających, którzy mogą
wejść o danej godzinie na ekspozycję wynosi 30 osób. W przypadku większej liczby
zwiedzających, goście są dzieleni na grupy do 30 osób.
Wejście na ekspozycję nie jest uzależnione od zebrania się minimalnej liczby zwiedzających.
Jeżeli na daną godzinę bilet wykupi tylko jedna osoba , to może ona wejść na ekspozycję.

Czy na terenie Bramy Poznania jest szatnia?
Tak. Szatnia i przechowalnia drobnego bagażu znajduje się w holu głównym obok kasy i jest
bezpłatna.

Czy Brama Poznania przystosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych?
Tak. Przestrzeń Bramy Poznania (ekspozycja, ciągi komunikacyjne, toalety) przystosowana jest
do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Brama Poznania jako instytucja przyjazna osobom niesłyszącym i niedosłyszącym oferuje
zwiedzającym możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej, usługi wideotłumacza oraz usługi
tłumaczenia języka migowego on-line.
Szczegółowe informacje na stronie: http://bramapoznania.pl/zaplanuj-wizyte/dostepnoscbramy-poznania-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami/

Czy na terenie Bramy Poznania są windy?
Tak. Brama Poznania jest wyposażona w windę, która może zabrać zwiedzających na każde z
pięter ekspozycji. Winda nie dojeżdża jedynie na taras widokowy.
W przestrzeni zewnętrznej Bramy Poznania znajduje platforma przyschodowa, która może
zabrać zwiedzających na poziom Amfiteatru nad Cybiną.

Czy na terenie Bramy Poznania znajdują się miejsca, w których można wypocząć?

Tak. Po zwiedzeniu ekspozycji można wypocząć w kawiarni w budynku głównym oraz w
przestrzeni zewnętrznej Bramy Poznania, np. w położonym nad Cybiną Amfiteatrze lub w
położonym przy ulicy Gdańskiej Parku pod parasolami.

Czy w sąsiedztwie Bramy Poznania znajdują się miejsca atrakcyjne turystycznie?
Oczywiście, że tak. Z jednej strony to Ostrów Tumski z Katedrą, Kościołem Najświętszej Marii
Panny, Psałterią, Muzeum Archidiecezjalnym (dawną Akademią Lubrańskiego), rezerwatem
archeologicznym Genius Loci, z drugiej zaś Śródka z Kościołem św. Małgorzaty, Szkołą
Katedralną (dawnym klasztorem Filipinów), Rynkiem Śródeckim i wieloma ciekawymi
kamienicami z przełomu XIX i XX wieku. Niedaleko Bramy Poznania leży Komandoria z
Kościołem św. Jana Jerozolimskiego oraz jezioro Malta z rozległymi terenami rekreacyjnymi i
parkiem wodnym Termy Maltańskie.

Chciałbym uzyskać dodatkowe informacje dotyczące Bramy Poznania, Ostrowa
Tumskiego, Śródki itp. Gdzie mogę się zgłosić?
Zapraszamy do punktów Informacji mieszczących się w budynku głównym oraz w Śluzie
Katedralnej. Pracownicy Biura Obsługi Klienta służą swoją wiedzą i przydatnymi materiałami w
postaci planów i ulotek.

Czy uzyskam informacje w języku obcym?
Tak. Obsługa Bramy Poznania udziela informacji w języku angielskim, niemieckim, francuskim,
włoskim i hiszpańskim. Dysponujemy materiałami dla zwiedzających w języku angielskim i
niemieckim.

Jak się z nami skontaktować?
Informacja: 61 647 7634
Rezerwacja: 61 647 7629
Kasa: 61 647 7633
Sekretariat: 61 647 7606
e-mail: centrum@bramapoznania.pl
Facebook: www.facebook.com/BramaPoznania

3. Ogólne informacje o biletach i ich sprzedaży
Ile kosztują bilety?
Aktualny cennik znajduje się na stronie: http://bramapoznania.pl/zaplanuj-wizyte/cennik/

Jak można zakupić/zarezerwować bilet na ekspozycję?
Bilety grupowe
Rezerwacja obejmuje jedynie bilety grupowe. Można jej dokonać przez internet
(http://www.bilety.bramapoznania.pl/) za pomocą naszej strony, lub telefonicznie (w

przypadku grup gimnazjalnych, obcojęzycznych, o różnorodnych potrzebach, a także grup
dzieci na zajęcia edukacyjne).
Bilety grupowe można także zakupić w kasach Bramy Poznania. Bilety dla grup gimnazjalnych,
obcojęzycznych, o różnorodnych potrzebach, a także grup dzieci na zajęcia edukacyjne również
można zakupić w kasie, ale najbliższym terminem zwiedzania będzie dzień na 7 dni wprzód od
dnia zakupu biletów.
Bilety indywidualne
Zwiedzający
indywidualni
mogą
zakupić
bilety
przez
(http://www.bilety.bramapoznania.pl/) oraz w kasach Bramy Poznania.
Regulamin sprzedaży znajduje się na stronie:
content/uploads/2014/05/regulamin-sprzedazy.pdf

internet

http://bramapoznania.pl/wp-

Jaka jest zasada działania biletów na ekspozycję?
Bilety są ważne na 5 minut przed 5 minut po wyznaczonej godzinie wejścia na ekspozycję. Bilet
niewykorzystany w terminie, na który został wydany traci ważność i nie może być ponownie
wykorzystany.

Czy są jakieś ograniczenia czasowe w przypadku zakupu/rezerwacji on-line biletu
grupowego na ekspozycję?
Tak. Zakupu/rezerwacji biletu grupowego dokonuje się minimalnie z siedmiodniowym
wyprzedzeniem na atrakcje dostępne w aktualnym grafiku publikowanym na
www.bilety.bramapoznania.pl

Czy są jakieś ograniczenia czasowe w przypadku zakupu on-line biletu dla osób
indywidualnych na ekspozycję?
Tak. Zakupu biletu dla osób indywidualnych dokonuje się minimalnie z dwugodzinnym na
atrakcje dostępne w aktualnym grafiku publikowanym na www.bilety.bramapoznania.pl

Czy dokonując zakupu/rezerwacji on-line otrzymam bilet drogą elektroniczną?
Nie. Osoba kupująca/rezerwująca bilet on-line otrzymuje dokument sprzedaży, który jest
podstawą do odbioru biletu w kasach Bramy Poznania.

Jak można zakupić bilet na audiowycieczkę po Ostrowie Tumskim?
Bilety na audiowycieczki po Ostrowie Tumskim z audioprzewodnikiem można zakupić w kasach
Bramy Poznania.
Bilet indywidualny na ekspozycję uprawnia do zwiedzenia Ostrowa Tumskiego w ramach
audiowycieczki przez 10 dni od dnia, na który został wydany.

Jak można zarezerwować bilet na wycieczkę po Ostrowie Tumskim?
Bilety na wycieczki po Ostrowie Tumskim z przewodnikiem rezerwuje się telefonicznie i w
kasach Bramy Poznania.

Szczegółowe informacje na stronie http://bramapoznania.pl/oferta/wycieczki/

Komu przysługuje bilet ulgowy?
Bilet ulgowy przysługuje:
 dzieciom i młodzieży szkolnej, studentom do 26 roku życia i doktorantom;
 osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunem;
 emerytom, rencistom;
 osobom powyżej 65 roku życia;
 nauczycielom
szkół
podstawowych,
gimnazjalnych,
ponadgimnazjalnych,
artystycznych, wychowawcom placówek szkolno – wychowawczych, zakładów
poprawczych, schronisk dla nieletnich, ośrodków diagnostyczno – konsultacyjnych.
Bilet ulgowy jest dostępny po okazaniu dokumentu uprawniającego do zniżki.

Komu przysługuje bilet rodzinny?
Bilet rodzinny przysługuje rodzinom liczącym do 5 osób (w tym maksymalnie 2 osoby dorosłe
oraz dzieci do 16 roku życia).

Komu przysługuje bilet grupowy?
Bilet grupowy przysługuje zwiedzającym w zorganizowanych grupach liczących co najmniej 10
osób.

Komu przysługuje nieodpłatne wejście na ekspozycję?
Zwolnienie z opłat za wstęp na ekspozycję przysługuje klientom indywidualnym, po okazaniu
dokumentu uprawniającego do zniżki, następującym osobom: dzieciom do 6. roku życia,
kombatantom, osobom fizycznym odznaczonym wyróżnieniami: „Honorowego Obywatela
Miasta Poznania”, „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” lub „Zasłużony dla Miasta Poznania”.

Czy można zwrócić bilet?
Tak. Zwrotu opłaconego biletu można dokonać na maksymalnie 14 dni przed terminem
realizacji usługi.
Informację o chęci dokonania zwrotu przyjmowane są drogą elektroniczną na adres
rezerwacja@bramapoznania.pl lub w siedzibie Centrum. Warunki realizacji zwrotów opisane
są w Regulaminie rezerwacji i sprzedaży biletów do Bramy Poznania dostępnym na
http://bramapoznania.pl/zaplanuj-wizyte/cennik/

4. Oferta Bramy Poznania
Czy Brama Poznania jest muzeum?
Nie. Brama Poznania zachęca do spojrzenia na Ostrów Tumski z innej perspektywy niż
tradycyjne muzeum.

Przyświeca nam idea zaprezentowanie dziedzictwa kulturowego Wyspy Katedralnej w sposób
atrakcyjny dla współczesnego turysty. Przebieg narracji historycznej harmonijnie współgra z
niebanalną architekturą budowli tworząc z Bramy Poznania jedyne w swoim rodzaju Centrum
Interpretacji Dziedzictwa Ostrowa Tumskiego.

Co oferuje Brama Poznania?
W Bramie Poznania można przede wszystkim zobaczyć ekspozycję multimedialną, która
odwołując się do tysiącletniej historii Ostrowa Tumskiego przybliża zwiedzającym jego
dziedzictwo, skłaniając zarazem do samodzielnego poszukiwania śladów przeszłości i ich
interpretacji.
Część Bramy Poznania stanowi również Śluza Katedralna, która powstała w 1838 roku jako
element pruskich fortyfikacji na Ostrowie Tumskim. W jej przestrzeni prezentowane są
wystawy czasowe.
Brama Poznania ma również bogatą ofertę zajęć edukacyjnych, wycieczek, wydarzeń
kulturalnych,
których
aktualny
program
znajduje
się
na
stronie:
http://bramapoznania.pl/wydarzenia/ oraz http://bramapoznania.pl/oferta/

Co to jest audioprzewodnik?
Audioprzewodnik to urządzenie, które oprowadza zwiedzających po ekspozycji oraz wyznacza
trasę zwiedzania podczas audiowycieczki po Ostrowie Tumskim.

Czy cena biletu obejmuje wypożyczenie audioprzewodnika?
Tak. Wypożyczenie audioprzewodnika jest wliczone w cenę biletu.

Do czego uprawnia bilet na ekspozycję?
Zakup biletu (normalnego, ulgowego lub rodzinnego) na ekspozycję uprawnia do skorzystania
z naszej oferty, która składa się z dwóch elementów. Po pierwsze jest to możliwość zwiedzenia
ekspozycji multimedialnej, po drugie możliwość zwiedzenia Ostrowa Tumskiego w ramach
audiowycieczki.
Bilet na ekspozycję uprawnia do zwiedzenia Ostrowa Tumskiego w ramach audiowycieczki
przez 10 dni od dnia, na który został wydany.
Szczegółowe informacje na stronie http://bramapoznania.pl/zaplanuj-wizyte/audiowycieczkiostrow-tumski/

Czy istnieje możliwość wejścia na taras widokowy bez zakupu biletu na ekspozycję?
Nie. Taras widokowy znajduje się w sąsiedztwie dwóch sal ekspozycyjnych, dlatego też wstęp
na taras jest wliczony w cenę wejścia na ekspozycję.

Czy Brama Poznania posiada ofertę dla szkół?
Tak. Nasze Biuro Edukacji przygotowało szeroką ofertę dla zajęć dla grup przedszkolnych i
szkolnych.

Szczegółowe informacje na stronie http://bramapoznania.pl/oferta/edukacja/

Czy Brama Poznania posiada ofertę dla rodzin?
Tak. Brama Poznania dysponuje atrakcyjną ofertą dla rodzin. Częściowo jest ona odpłatna,
częściowo zaś ma charakter nieodpłatny. Szczegółowe informacje na stronie
http://bramapoznania.pl/oferta/edukacja/oferta-rodzin/
Brama Poznania stawia na rodziny i w związku z tym honoruje różnego typu Karty Rodziny
Dużej. Szczegółowe informacje na temat Poznańskiej Karty Rodziny Dużej na stronie
http://bramapoznania.pl/oferta/poznanska-karta-rodziny-duzej/

5. Zwiedzanie ekspozycji
O czym opowiada ekspozycja?
Ekspozycja Bramy Poznania to multimedialna, interaktywna opowieść o historii i dziedzictwie
Ostrowa Tumskiego.

Jak się zwiedza ekspozycję?
Ekspozycję zwiedza się z audioprzewodnikiem, którego obsługa jest bardzo łatwa.
Interaktywny charakter ekspozycji pozwala na jej zwiedzanie poprzez słuchanie, oglądanie i
dotykanie.

Jaki jest czas zwiedzania ekspozycji?
Na zwiedzanie ekspozycji po raz pierwszy sugerujemy zarezerwować od 1,5 do 2 godzin. Bilety
można jednak nabyć w kasach jeszcze na godzinę przed zamknięciem Bramy Poznania.

Czy ekspozycja jest atrakcyjna dla rodzin z dziećmi?
Zdecydowanie tak. Na ekspozycji znajdują się przestrzenie zaprojektowane specjalnie z myślą
o rodzinach z dziećmi. Umożliwiają one najmłodszym poznanie historii Ostrowa Tumskiego.
Brama Poznania oferuje specjalną ścieżkę zwiedzania ekspozycji i Ostrowa Tumskiego dla
rodzin z dziećmi. Pozwala ona zarówno na poznanie w ciekawy sposób historii Wyspy
Katedralnej, jak i na spędzenie czasu świetnie się bawiąc.

W jakich językach obcych dostępne są nagrania w audioprzewodniku i w nośnikach
multimedialnych na ekspozycji?
Audioprzewodniki oraz wszystkie nośniki multimedialne mają obcojęzyczne wersje językowe:
angielską, niemiecką, francuską, czeską, rosyjską oraz hiszpańską.

Czy zwiedzający posługujący się językiem polskim muszą zwiedzać ekspozycję z
audioprzewodnikiem?

Tak. Ekspozycja została zaprojektowana w taki sposób, że audioprzewodnik jest niezbędny dla
pełnego poznania jej treści.

Czy na ekspozycji znajdują się ułatwienia dla osób słabo słyszących i niesłyszących?
Tak. Filmy wyświetlane na ekspozycji są tłumaczone na język migowy. Zwiedzający mają
również możliwość skorzystania ze wspomagających słuch pętli indukcyjnych.

Czy w czasie zwiedzania można wyjść z ekspozycji?
Tak. Można wyjść z ekspozycji w celu np. skorzystania z toalety. Wyjście z budynku Bramy
Poznania wymaga uprzedniego zwrotu audioprzewodnika.

Czy można robić zdjęcia na ekspozycji?
Zdjęcia można robić do użytku prywatnego, prosimy jedynie nie używać lampy błyskowej. W
przypadku chęci wykonania zdjęć w innych celach (zawodowych, profesjonalnych,
komercyjnych itp.) prosimy o kontakt na adres: centrum@bramapoznania.pl

Gdzie mogę uzyskać dodatkowe informacje związane z ekspozycją?
Pełną informacją na temat ekspozycji służą pracownicy Biura Obsługi Klienta Bramy Poznania,
których odnaleźć można na salach ekspozycyjnych.

6. Audiowycieczki
Co to jest audiowycieczka?
Audiowycieczka jest szczególnym rodzajem wycieczki z wykorzystaniem audioprzewodnika,
która wprowadza zwiedzającego w przestrzeń Ostrowa Tumskiego. Pozwala poznać
najciekawsze zakątki wyspy na czele z poznańską Katedrą.
Audiowycieczka jest dostępna zarówno dla zwiedzających indywidualnych jak i dla rodzin z
dziećmi.
Audioprzewodniki w wersji dla dorosłych mają obcojęzyczne wersje językowe: angielską,
niemiecką, francuską, czeską, rosyjską oraz hiszpańską.
Audioprzewodniki w wersji rodzinnej są dostępne tylko w języku polskim.
Dostępność oferty audiowycieczek jest sezonowo zmienna. Szczegółowe informacje na stronie
http://bramapoznania.pl/oferta/audiowycieczki-ostrow-tumski

Na czym polega audiowycieczka po Ostrowie Tumskim dla rodzin?
Audiowycieczka dla rodzin jest jedyną w swoim rodzaju atrakcją, która pozwala na przeżycie
wspaniałej familijnej przygody w przestrzeni Ostrowa Tumskiego. Rodzina otrzymuje
audioprzewodnik oraz specjalną torbę, a w niej: kompas, lornetkę, zeszyt ćwiczeń, kredki rekwizyty niezbędne do wykonania czekających na trasie zadań.

Jak długo trwa audiowycieczka po Ostrowie Tumskim?

Audiowycieczka po Ostrowie Tumskim dla młodzieży i dorosłych trwa ok. 70 min.
Audiowycieczka po Katedrze trwa ok. 60 min.
Audiowycieczka dla rodzin po Ostrowie Tumskim trwa ok. 70 min.

Gdzie odbiera się audioprzewodnik z audiowycieczką?
Audioprzewodniki na audiowycieczkę po Ostrowie Tumskim odbiera się w budynku Śluzy
Katedralnej w punkcie Informacji. Można do niego dotrzeć zarówno od strony Śródki - ul.
Gdańskiej przez budynek główny jak i przychodząc od strony Ostrowa Tumskiego – ul.
Dziekańskiej.

Co jest potrzebne, aby wypożyczyć audioprzewodnik z audiowycieczką?
Aby wypożyczyć audioprzewodnik należy posiadać bilet (na ekspozycję lub tylko na
audiowycieczkę) oraz dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem (spisywane jest
oświadczenie sobowe).

Czy są jakieś ograniczenia czasowe związane z korzystaniem z audioprzewodnika z
audiowycieczką?
Tak. Audioprzewodnik należy zwrócić najpóźniej na pół godziny przed zamknięciem Bramy
Poznania.

Czy po ekspozycji i po Ostrowie Tumskim oprowadza ten sam audioprzewodnik?
Nie. Po ekspozycji i Ostrowie Tumskim oprowadzają różne audioprzewodniki.
Po zwiedzeniu ekspozycji należy zostawić audioprzewodnik w budynku głównym Bramy
Poznania, natomiast urządzenie z audiowycieczką po wyspie katedralnej wydawane jest w
Śluzie Katedralnej.

Czy po Ostrowie Tumskim i Katedrze oprowadza ten sam audioprzewodnik?
Tak. Aby zwiedzić Katedrę z audioprzewodnikiem wystarczy w dowolnym momencie wycieczki
po wyspie wejść do świątyni, a oprowadzanie rozpocznie się automatycznie.

Czy cena biletów obejmuje wejście do Katedry?
Tak. Uczestnik audiowycieczki zwolniony jest z uiszczenia dodatkowej opłaty w Katedrze.

Czy audiowycieczka dla rodzin zakłada wejście do Katedry?
Nie. Audiowycieczka dla rodzin nie zakłada zwiedzania Katedry.

Czy z audiowycieczki może skorzystać grupa zorganizowana?
Nie. Oferta wycieczki przewidziana jest dla zwiedzających indywidualnych

7. Zajęcia edukacyjne dla grup szkolnych i przedszkolnych
Jaka jest tematyka zajęć?
Zajęcia w Bramie Poznania realizują treści podstawy programowej takich przedmiotów
wybranego etapu edukacyjnego jak: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, etyka,
religia, plastyka, przyroda, matematyka.

Jakie są typy zajęć edukacyjnych?
Zajęcia terenowe na Ostrowie Tumskim (oferta sezonowa)
Zajęcia warsztatowe w Bramie Poznania
Zajęcia warsztatowe połączone z wizytą na ekspozycji Bramy Poznania

Ile kosztuje bilet na zajęcia?
Zajęcia terenowe: 80 zł / grupa lub 100 zł / grupa (dla grup uczących się języka angielskiego).
Jeżeli zajęcia terenowe przewidują wizytę w Katedrze, grupa reguluje opłatę za wstęp
samodzielnie.
Zajęcia na ekspozycji / w sali warsztatowej: 100 zł / grupa lub 120 zł / grupa (dla grup uczących
się języka angielskiego).
Szczegółowy cennik zajęć znajduje się na http://bramapoznania.pl/zaplanuj-wizyte/cennik/

Jak długo trwają zajęcia?
Długość zajęć jest zależna od wieku uczestników. Czas trwania zajęć jest określony przy opisie
zajęć.
Zajęcia dla młodszych uczestników (przedszkole, klasy I-III Szkoły Podstawowej) –
od 45 min do 75 min (w zależności o tematu).
Zajęcia dla starszych uczestników (klasy od IV Szkoły Podstawowej, Szkoła Ponadgimnazjalna)
– od 60 min. do 90 min. (w zależności od tematu).

Ile osób może liczyć grupa?
Maksymalnie 30 uczniów

Jak można zamówić zajęcia?
Zajęcia można rezerwować przez stronę internetową: http://bilety.bramapoznania.pl
Dla grup o różnorodnych potrzebach istnieje możliwość rezerwacji telefonicznej dzwoniąc pod
numer 61 647 7629, w godz. 9.00 – 14.00, od wtorku do piątku.

Kto prowadzi zajęcia?
Zajęcia prowadzą osoby z doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą, dla których uczenie
innych jest źródłem satysfakcji.

Gdzie można uzyskać dodatkowe informacje o zajęciach?
Dodatkowych informacji o zajęciach można uzyskać dzwoniąc na Informację pod numer 61 647
7634.

Jak przygotować się do zajęć?
Przy każdym temacie zajęć są zamieszczone w formie PDF materiały, z których mogą skorzystać
nauczyciele, aby przygotować uczniów do zajęć w Bramie Poznania. Na zajęcia terenowe
proponujemy założyć wygodny strój, stosowny do pogody i pory roku.

Gdzie trzeba się zgłosić przychodząc na zajęcia?
Z ważnym biletem na zajęcia należy zgłosić się w punkcie Informacji w Bramie Poznania.

Z jak dużym wyprzedzeniem należy przyjść na zajęcia?
Należy przyjść na 20 minut przed rozpoczęciem zajęć.

8. Wycieczki po Ostrowie Tumskim z przewodnikiem
Jakie typy wycieczek oferuje Brama Poznania?
Wycieczki dzielą się na gwarantowane, które są bezpłatne i oferowane sezonowo lub
okazjonalnie oraz na zamówienie, które są płatne i realizowane przez cały rok po dokonaniu
wcześniejszej rezerwacji.

Kto może wziąć udział w wycieczce?
Osoby dorosłe i młodzież powyżej 15 roku życia.

Jak liczna może być grupa osób uczestniczących w wycieczce?
Grupa może liczyć do 30 osób.

Gdzie trzeba się zgłosić przychodząc na wycieczkę?
Z ważnym biletem na wycieczkę należy zgłosić się w punkcie Informacji w Śluzie Katedralnej
(część Bramy Poznania po stronie Ostrowa Tumskiego) przy ulicy Dziekańskiej.

Z jak dużym wyprzedzeniem należy przyjść na wycieczkę?
Należy przyjść na 15 minut przed rozpoczęciem wycieczki.

Czy oprócz wycieczek po Ostrowie Tumskim Brama Poznania oferuje jakieś podobne
atrakcje?
Tak. Brama Poznania współorganizuje m.in. poznańskie gry miejskie.

Szczegółowe
informacje
na
temat
http://bramapoznania.pl/category/gry-miejskie

gier

miejskich

na

stronie:

9. Inne
Kto jest operatorem Bramy Poznania?
Operatorem Bramy Poznania jest Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, instytucja kultury
miasta Poznania.

Czy można zakupić pamiątki/gadżety związane z Bramą Poznania?
Tak. W holu budynku głównego znajduje się Zakątek z pamiątkami, w którym można zakupić
różnego rodzaju gadżety związane Bramą Poznania.

Co znajdę na stronie Bramy Poznania i na portalu społecznościowym Facebook?
Warto polubić nasz profil na portalu Facebook aby móc poznawać przeróżne ciekawostki na
temat Bramy Poznania naszej ekspozycji oraz wystaw czasowych, a także aby być na bieżąco z
wszelkimi wydarzeniami, konkursami oraz warsztatami, które organizujemy. Za
pośrednictwem Facebooka można dzielić się swoimi wrażeniami z wizyty w Bramie Poznania i
komentować wszystko co się u nas dzieje!

Znalazłem/am błąd na stronie!
Dokładamy swoich największych starań, ale nikt nie jest doskonały. Jesteśmy wdzięczni za
informację w przypadku znalezienia błędu na naszej stronie internetowej. Prosimy o kontakt
na adres: centrum@bramapoznania.pl

