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Centrum NABU nad Jeziorem Bodeńskim (Niemcy)

Dane Podstawowe

Lokalizacja: Na skraju rezerwatu przyrody Wollmatinger Ried o powierzchni 750 ha nad  
Jeziorem Bodeńskim.

Długość szlaku: 3 trasy od 1,5 do 1,7 km w jedną stronę.

Średni czas potrzebny na przejście trasy: 1 godzina na 1 szlak.

Główne miejsca cenne przyrodniczo i warte uwagi: 
Kosaciec syberyjski, Primula pulverulenta, Carex sartwellii i inne skarby botaniczne; samo jezioro 
jest cennym zimowiskiem dla ponad 200 000 ptaków brodzących i wodnych. 

Poziom trudności i różnice wysokości na szlaku: Brak.

Grupy docelowe: Potencjał dla wszystkich grup - niedowidzący, niedosłyszący, osoby o ogra-
niczonej sprawności ruchowej, osoby z trudnościami w uczeniu się, osoby starsze, rodziny 
z małymi dziećmi, wózkami dziecięcymi itp.

Informacje kontaktowe: 
Strona internetowa: https://www.nabu-bodenseezentrum.de/ 
Telefon: 0049 7531 921 66 40 
E-mail: NABU@NABU-Bodenseezentrum.de
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Obecna Sytuacja I Możliwe Usprawnienia

NABU działa na rzecz przyrody nad Jeziorem Bodeńskim od 1979 roku. W 2019 roku otwarto 
nowe Centrum NABU nad Jeziorem Bodeńskim (NABU Bodenseezentrum). Personel Centrum 
opiekuje się 28 cennymi obszarami chronionymi, m.in. rezerwatem Wollmatinger Ried (750 ha) 
i siecią siedlisk „Westlicher Untersee” (1000 ha). Centrum ma kompleksowy roczny program 
edukacyjny i kilka ofert doświadczania przyrody w regionie. Obejmują one trzy ścieżki przyrod-
nicze w bezpośrednim sąsiedztwie, które zostały przetestowane z wykorzystaniem matrycy 
opracowanej w ramach niniejszego projektu „Przyroda bez barier”:

• cieżka dydaktyczna Gottlieber Weg, 
• ścieżka dydaktyczna Reichenau-Damm z platformą widokową Burgruine Schopflen 

(obie otwarte dla zwiedzających), 
• „szlak z przewodnikiem” (Führungsweg) prowadzący przez centralny obszar Wollmatinger 

Ried (dostępny tylko z przewodnikiem).

Zwiedzanie z przewodnikiem odbywa się według ustalonego programu i na życzenie. Obok 
Centrum powstaje także nowy obszar doświadczeń przyrodniczych.

Zapewnianie dostępności jest przekrojowym celem NABU, jest i wciąż będzie wdrażane 
w nowym Centrum NABU nad Jeziorem Bodeńskim. Wszystkie szlaki są publiczne i spełniają 
wymagania dotyczące dostępności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Mogą z nich korzystać 
osoby o ograniczonej sprawności ruchowej. Tablice przy ścieżkach edukacyjnych zostały zain-
stalowane już przed laty w taki sposób, aby mogły je czytać osoby o niskim wzroście i osoby na 
wózkach inwalidzkich. Informacje nie są napisane w języku prostym, ale są zrozumiałe 
i zróżnicowane.

Dojazd I Powrót

Do Centrum można łatwo dojechać komunikacją miejską. Bezpośrednio przed głównym 
wejściem znajduje się dworzec kolejowy. Parking publiczny przed centrum posiada miejsca par-
kingowe dla osób niepełnosprawnych oraz dla autobusów. Na życzenie personel odbiera gości 
z dworca i parkingu. Ponadto na szlaki turystyczne można dojechać komunikacją publiczną. 

Infrastruktura

Nowy budynek Centrum spełnia wymagania dostępności dla budynków publicznych. Wejście 
do centrum jest odpowiednio szerokie, a szyby wyraźnie zaznaczone. W centrum dostępna jest 
nowoczesna toaleta bez barier. Wyjścia ewakuacyjne nie są wyposażone w sygnalizację świetlną 
i dźwiękową, co jest dopuszczalne dla budynku tej wielkości. 

Informacje I Komunikacja

Informacje o Centrum i jego usługach dostępne są na stronie internetowej. Personel zna  
teren i może udzielić informacji o stanie i dostępności danego miejsca dla osób z różnymi 
niepełnosprawnościami. Centrum NABU pojawia się na ulotce Braille‘a przedstawiającej naturę 
nad Jeziorem Bodeńskim. W godzinach otwarcia centrum zawsze dostępny jest ktoś z obsługi, 
kto udzieli osobiście potrzebnych informacji. 
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Stan Ścieżki Przyrodniczej

Osoby z niepełnosprawnością ruchową mogą korzystać z dwóch publicznie dostępnych 
ścieżek. Jest wystarczająco dużo miejsc do odpoczynku. Jednak trasa z przewodnikiem przez 
Wollmatinger Ried jest bardzo wyboista i nie może być zmieniona pod użytkowników 
z niepełnosprawnością ruchową. Niemniej jednak może być odpowiednio przygotowana dla 
osób z wadami wzroku i słuchu, dla których będzie wspaniałym doświadczeniem.

Platforma widokowa na ruinach Schopflen znajduje się przy ruchliwej drodze. Na punkt wi-
dokowy można wejść po drewnianych schodach o wysokości 10 m z metalową balustradą. 
Najbliższy parking znajduje się w odległości około 700 m. Osoby z niepełnosprawnością 
ruchową mogą dotrzeć do Schopflen z trudem. Osoby z wadami wzroku potrzebują asys-
ty pomocnika. Ze względu na ruchliwą drogę, Schopflen jako doświadczenie słuchowe jest 
interesujące jedynie wczesnym rankiem i wieczorem. Dla wszystkich innych, w tym osób  
z wadami słuchu, ta platforma widokowa jest bardzo interesująca prawie o każdej porze dnia.

Możliwości Rozwoju I Plany Na Przyszłość

Zaangażowany zespół chce stworzyć w pobliżu centrum nowy obszar doświadczeń przyrod-
niczych. Zastosowane zostanie podejście całościowe, obejmujące wszystkie zmysły, a zatem 
będzie dostępny wszystkich.  
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Zajęcia przyrodnicze nad Jeziorem Erlensee (Niemcy)

Dane Podstawowe

Lokalizacja: Miasto Kirchhain, Hesja, Niemcy.

Długość szlaku: Około 1,9 km.

Średni czas potrzebny na przejście trasy: Zależny od wykorzystania tablic informacyjnych 
i stanu zdrowia.

Główne miejsca cenne przyrodniczo i warte uwagi: Na trasie znajduje się “stacja akus-
tyczna” oferująca różnorodne wrażenia słuchowe. Sprzęt naukowy do badań wody jest 
dostępny dla grup. Na punkcie widokowym znajdują się rzeźby ptaków dla osób niewido-
mych i niedowidzących. Z platformy widokowej można obserwować życie ptaków na jeziorze, 
niezależnie od warunków atmosferycznych. Ścieżka dydaktyczna prowadzi przez część rezer-
watu przyrody „Brießelserlen”, dawnej żwirowni. Jezioro Erlensee jest miejscem odpoczynku 
ptaków wędrownych zimą i siedliskiem lęgowym latem. Znajduje się w Kotlinie Amöneburs-
kiej, która jest punktem odpoczynku na głównym szlaku migracji licznych gatunków ptaków 
wędrownych. Wokół rośnie wiele starych drzew, najbardziej imponujące okazy opisane są 
w ramach ścieżki przyrodniczej „Drzewo Roku” (trasa częściowo pokrywa się ze ścieżką 
„Zajęcia przyrodnicze nad Jeziorem Erlensee”). Aleja brzozowa rosnąca wzdłuż cieku przy 
rozlewisku rzeczki Wohra, urzeka odwiedzających swoim pięknem.

Poziom trudności i różnice wysokości na szlaku: Brak pochyłości na szlaku.

Grupy docelowe: Doświadczenie przyrodnicze zawiera informacje na sześć różnych tematów 
(zbiorniki wodne, ptaki, owady, drzewa i krzewy, konflikt przyroda - kultura i turystyka). Teksty dla 
osób niewidomych są zapewnione w języku Braille‘a, dostępne za pomocą kodów QR. Ścieżka 
dydaktyczna jest odpowiednia dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej i rodzin z wszelkiego
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rodzaju pojazdami. Ławki znajdują się w krótkich odstępach. Istnieje system orientacji dla osób 
niewidomych i niedowidzących. Z wycieczek z przewodnikiem  mogą korzystać wszystkie grupy 
osób, mają na celu zaspokojenie specjalnych potrzeb uczestników. Na życzenie dostępne są 
również oferty dla osób lub grup o specjalnych potrzebach.

Informacje kontaktowe::
Gmina miasta Kirchhain
Pani Ebert – Biuro PR
Telefon: 06422 808-0 
E-mail: k.ebert@kirchhain.de
Strona internetowa: www.kirchhain.de

Obecna Sytuacja I Możliwe Usprawnienia

Dojazd I Powrót

Do ścieżki dydaktycznej można dojechać samochodem drogą B2, zjazd Kirchhain na za-
chód; oraz rowerem długodystansową trasą rowerową R2. Ścieżka znajduje się w niewielkiej 
odległości od dworca kolejowego (ok. 1,5 km), jest to jedyna opcja transportu publicznego.
W razie potrzeby na miejscu dostępna jest usługa przewozu osób.
Parkingi znajdują się bezpośrednio na miejscu. Ścieżka dydaktyczna zaczyna się na parkingu.
Dostępna jest mapa dotykowa, która może być używana przez wszystkich odwiedzających.

Infrastruktura

“Stacja akustyczna” i platforma widokowa nad jeziorem są pozbawione barier.
Goście mogą poprosić o pomoc na trasie tylko w przypadku wycieczek z przewodnikiem.
W miesiącach, w których organizowane są wycieczki z przewodnikiem, dostępna jest toaleta 
bez barier. Przenośne WC nie jest pozbawione barier.
Nie ma innych dostępnych takich usług jak kawiarnia, restauracja, czy sklep z pamiątkami. Do 
centrum miasta można dojść w około 20 minut.

Stan Ścieżki Przyrodniczej

Ścieżka dydaktyczna ma około 3 m szerokości i przepuszczalną, płaską nawierzchnię.
Ścieżka dydaktyczna jest wyposażona w system naprowadzania na poziomie gruntu dla osób 
niewidomych i niedowidzących, stworzony z rur stalowych. Wzdłuż szlaku znajduje się pięć 
ławeczek, na których zwiedzający mogą odpocząć, brak jest stołów. Trasa jest dostępna przez 
cały rok. Południowa część szlaku może być nieco rozmoknięta w czasie długich deszczowych 
dni, jednak ogólnie nadal jest stabilna. Jeśli pada deszcz, platforma widokowa służy jako schro-
nienie. Ze względu na długość szlaku nie przewiduje się żadnych innych opcji schronienia.

Inne Usługi

Różnego rodzaju wycieczki z przewodnikiem oferowane są raz w miesiącu od maja do 
października. Są one reklamowane lokalnie, w prasie i internecie.
W ramach tych wycieczek prowadzone są również programy edukacyjne i warsztaty.
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Ścieżka Przygody Weissensee Westufer (Austria)

Dane Podstawowe

Lokalizacja: Zachodni brzeg Jeziora Weissensee, początek w Weissensee Haus 
(Punkt Informacji Turystycznej), Techendorf 78.

Długość szlaku: Około 6 km.

Średni czas potrzebny na przejście trasy: Około 2 godziny.

Główne miejsca cenne przyrodniczo i warte uwagi: Brzeg jeziora, podmokłe łąki 
(storczyki, pierwiosnki), motyle, różne gatunki ptaków i punkt widokowy.

Poziom trudności i różnice wysokości na szlaku: Brak dużych różnic wysokości, maksymal-
nie około 2,5 m.

Grupy docelowe: Ogólnie trasa jest odpowiednia dla wszystkich grup. Podczas tworzenia szla-
ku nieco mniej uwagi poświęcono osobom z trudnościami w nauce. Jednak wycieczki z prze-
wodnikiem mogą być rezerwowane dla każdego, oferują wspaniałe wrażenia i są dobrą opcją 
dla osób z trudnościami w nauce.

Informacje kontaktowe:
Verein Naturpark Weissensee [Stowarzyszenie Park Natury Weissensee]
Techendorf 90
9762 Weissensee
Email: petra.kranabether@ktn.gv.at
Telefon: 0043 (0)664 9636 186
Informacja Weissensee 
Techendorf 78, 9762 Techendorf
Telefon: 0043 (0) 4713 2220
Email: info@weissensee.com
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Obecna Sytuacja I Możliwe Usprawnienia

Dojazd I Powrót

Na ścieżkę można dotrzeć samochodem, rowerem lub pieszo. Istnieje również możliwość sko-
rzystania z komunikacji miejskiej. Dostępny jest także pozbawiony barier autobus Parku Natury. 
W pobliżu informacji Weissensee, w punkcie początkowym wycieczki, znajdują się miejsca par-
kingowe. Dodatkowe możliwości parkowania znajdują się w miejscowości Praditz.

Infrastruktura

Budynek jest pozbawiony barier, wszelkie pytania można kierować do Informacji Weissensee. 
Tam oraz przed budynkiem Weissensee znajdują się toalety bez barier. Można zatrzymać się 
w restauracji Schuler na jedzenie i picie.

Stan Ścieżki Przyrodniczej

Szerokość ścieżki dydaktycznej wynosi około 2 m. Na całym odcinku powierzchnia gruntu jest 
żwirowa. Przy szlaku znajdują się tablice informacyjne pomagające w orientacji. Na szlaku trwa 
budowa pozbawionych barier miejsc odpoczynku. W przypadku deszczu trzeba uważać na 
podmokłe odcinki lub kałuże na szlaku. Ewentualnym zagrożeniem może być również most nad 
Weissensee. Jest nieco nachylony, ma szerokość około 1 m. W nagłych przypadkach należy 
wezwać pogotowie górskie.

Inne Usługi

W wybrane dni organizowane są wycieczki z przewodnikiem. Trasa rozpoczyna się w Infor-
macji Weissensee na południu Techendorf, a kończy na Parkingu Praditz. Długość wycieczki to 
ok. 3 km, a jej ukończenie zajmuje ok. 3 godziny (9.30 – 12.30 h). Cena wycieczki to 14 € dla 
dorosłych i 8 € dla dzieci (od 7 do 14 lat). W punkcie początkowym i końcowym znajdują się 
toalety bez barier.
Podczas wycieczki, na podmokłych łąkach rozciągających się wzdłuż brzegu, można spotkać 
niesamowitą różnorodność rzadkich storczyków. Po drodze zwiedzający smakują i wąchają 
urzekające dzikie rośliny. Po krótkiej wędrówce (ok. 1 km) na platformę widokową z pięknym 
widokiem na okoliczne góry, można odpocząć słuchając nastrojowych nawoływań i śpiewów 
ptaków. Strażnik opowiada fascynujące rzeczy o charakterystyce i stylu życia poszczególnych 
gatunków ptaków, ich upierzeniu, umiejętnościach latania i wiele więcej.
Na platformie widokowej przy tarasie obserwacyjnym, można dotknąć powierzchni wody. Pod 
binokularem można zbadać różnorodność zwierząt w jeziorze, od larw ważek po ryby. Dalej 
ścieżka brzegowa prowadzi przez tajemnicze bagna Moorsteg, gdzie wycieczka kończy się 
widokiem na lśniące Jezioro Weissensee.
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Dostępne są następujące usługi pozbawione barier:

• Przewodnik audio - w przygotowaniu;
• Wypożyczanie sprzętu (lornetki, binokulary);
• Szmaragdowe Oko Alp (turkusowo-niebieskie);
• Zwiedzanie z przewodnikiem w językach: niemieckim i angielskim;
• Bezbarierowy autobus Parku Natury;
• Wypożyczalnia Swiss track - napędów ciągnących do wózków inwalidzkich.

Możliwości Rozwoju I Plany Na Przyszłość

Nad Jeziorem Weissensee znajdują się dwie ścieżki - bezbarierowa ścieżka na zachodnim 
brzegu i ścieżka edukacyjna na temat jeziora na wschodnim brzegu. Ścieżka na wschod-
nim brzegu będzie zawierała nowe tablice multisensoryczne. Na zachodnim brzegu nie było 
możliwości włączenia takich tablic w pierwszej fazie realizacji, ale z pewnością zostaną dodane 
w przyszłości.

Przewodnik audio zostanie opracowany do zwiedzania obu tras. Przeprowadzona zostanie 
ocena użyteczności audioprzewodników dla osób niepełnosprawnych. Następnie planowane są 
dyskusje dotyczące dalszych usprawnień.

Wprowadzanie dostępności jest procesem ciągłym i będzie stale aktualizowane.
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Park Czarna Woda we Wrocławiu (Polska)

Dane Podstawowe

Lokalizacja: ul. Miłoszycka, Psie Pole, Wrocław (GPS: 51.115226, 17.125192).

Długość szlaku: Około 1 km.

Średni czas potrzebny na przejście trasy: 1 godzina, wraz z oglądaniem, zatrzymywaniem się 
i robieniem zdjęć.

Główne miejsca cenne przyrodniczo i warte uwagi: 2 pomosty widokowe nad zbiornikiem 
wodnym, tablice edukacyjne (2 obrotowe i 2 informacyjne umieszczone nisko nad ziemią), kacz-
komat, budki lęgowe dla ptaków, stare duże dęby, zgryzy bobrowe, chronione gatunki ptaków: 
kokoszka wodna, dzięcioły, bogatka i inne.

Poziom trudności i różnice wysokości na szlaku: Park leży na terenie nizinnym, otacza 
starorzecze Odry. Występuje kilka odcinków pochyłych, jednak spadki nie przekraczają 4%. 
Ścieżka nie jest ukończona, kolejne odcinki są w fazie budowy. Szlak tworzą dwie ścieżki, które 
nie zamykają się w pętlę. Na końcu każdej z nich należy zawrócić.

Grupy docelowe: Park jest odpowiedni dla osób niewidomych, niesłyszących, seniorów i osób 
z trudnościami w chodzeniu, czy dla osób z wózkami dziecięcymi i małymi dziećmi. Większość  
odcinków ścieżek i jeden pomost widokowy są odpowiednie dla osób poruszających się na 
wózkach inwalidzkich. Brak pozbawionego barier dostępu do drugiego pomostu widokowego 
i jednej z obrotowych tablic edukacyjnych, ponieważ prowadzi do nich wąska kamienista droga.

Informacje kontaktowe: 
Strona internetowa: https://www.facebook.com/parkczarnawoda/
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Obecna Sytuacja I Możliwe Usprawnienia

Dojazd I Powrót

Park znajduje się w granicach miasta, jest dobrze skomunikowany. Można dotrzeć do niego 
pieszo, rowerem, samochodem lub komunikacją miejską (autobusy linii 115, 118, 715, 941). 
Odległość od najbliższych przystanków autobusowych do wejścia na szlak wynosi 260 m 
i 300 m. Można zamówić taksówkę, która przewiezie z przystanku na parking przy parku, 
jednak opłata za tego typu usługę jest wysoka. W odległości od kilku do kilkuset metrów od 
wejścia na szlak znajdują się osiedlowe miejsca parkingowe, brak jednak dedykowanego  
parkingu i miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Infrastruktura

Brak infrastruktury związanej ze ścieżką.

Stan Ścieżki Przyrodniczej

Szerokość ścieżek waha się między 1 m a 3 m. Nawierzchnie stanowi kruszywo, drewniane de-
ski lub asfalt. Deski nie robią się śliskie na skutek opadów deszczu, na fragmentach żwirowych 
i asfaltowych raczej nie tworzą się kałuże ani błoto. W Parku brak jest typowego systemu na-
prowadzania, ale wzdłuż ścieżek są poręcze lub barierki przynajmniej z jednej strony, część 
ścieżek ma obrzeża betonowe, stalowe lub z drewnianych palików. Na terenie parku znajduje się 
6 ławek drewnianych i 2 parkowe drewniane leżaki. Przy nielicznych ławkach jest odpowiednia 
ilość miejsca na zatrzymanie się wózkiem obok. Na obecnym etapie, na terenie parku nie ma 
schodów, ani spadków przekraczających 4% nachylenia.
Występują zwężenia szlaku (do 90 cm), gdzie minięcie się może stanowić kłopot. Zagrożeniem 
może być brak barierki z jednej strony drewnianego chodnika o szerokości 110 cm, umiejsco-
wionego kilkanaście centymetrów nad powierzchnią gruntu - może dojść do wypadnięcia ze 
ścieżki. Ten odcinek szlaku może stanowić wyzwanie dla osób na wózkach inwalidzkich, jednak 
nie jest niemożliwy do przebycia. Można go również pominąć podczas zwiedzania parku. Brak 
barierki na zakręcie nad wodą, również może stwarzać zagrożenie. Brak miejsca zadaszonego, 
aby schronić się w razie wystąpienia opadów atmosferycznych.
W razie wystąpienia nagłego wypadku zagrażającego życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu, należy 
dzwonić na numer ratunkowy 112.

Możliwości Rozwoju I Plany Na Przyszłość

Fragment drewnianego chodnika o szerokości 90 - 110 cm stanowi miejsce niedogodne 
i częściowo niebezpieczne. W celu poprawy jakości korzystania ze ścieżki, można dodać 
mijanki co kilka metrów. Aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim zwiedzającym, dobrym 
rozwiązaniem byłoby gdyby drewniany chodnik umiejscowiony na wysokości kilkunastu centy-
metrów nad powierzchnią gruntu, był otoczony barierką z obu stron.
Dodatkowym elementem infrastruktury wartym rozpatrzenia w przyszłości jest miejsce zadaszo-
ne, chroniące przed deszczem, np. w postaci ażurowej altany.
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Dane Podstawowe

Lokalizacja: Fenékpuszta, Keszthely (GPS: 46.700197, 17.238187).

Długość szlaku: Na zielonym dachu budynku centrum dla zwiedzających znajduje się ścieżka 
edukacyjna o długości 100 m (wprowadzająca walory i cenne wartości przyrodnicze okolicy). 
Ponadto w pobliżu Wyspy Diás znajduje się ścieżka dydaktyczna, prowadząca do miejsca 
pamięci Istvána Fekete.

Średni czas potrzebny na przejście trasy: Zaleca się zaplanowanie co najmniej 4 godzin 
na zwiedzanie centrum turystycznego i ścieżki dydaktycznej na Wyspę Diás. Odwiedzający 
potrzebują około 30 minut na zwiedzenie centrum i kolejne 30 minut na obejrzenie filmu infor-
macyjnego. Dalsze 30 minut zajmuje przejście ścieżką edukacyjną na zielonym dachu budyn-
ku. Dzieci mogą bawić się na placu zabaw przez dodatkowe 20-40 minut. W zależności od 
możliwości fizycznych i stanu zdrowia, zwiedzający potrzebują około 1,5-2 godzin na przejście 
ścieżki prowadzącej w kierunku Wyspy Diás i około 3 godzin na spływ kajakiem na wyspę. Ogól-
nie rzecz biorąc, program trwa pół dnia, obejmuje wycieczkę, posiłki i czas odpoczynku.

Główne miejsca cenne przyrodniczo i warte uwagi: Centrum dla zwiedzających o po-
wierzchni blisko 1000 m2 zostało otwarte we wrześniu 2020 roku. Jego celem jest prezen-
tacja walorów przyrodniczych cennego i chronionego obszaru Kis-Balaton oraz zwiększenie 
świadomości odwiedzających w zakresie ochrony przyrody. Główne atrakcje i usługi to: centrum 
dla zwiedzających ze ścieżką edukacyjną na dachu oraz wycieczki z przewodnikiem organizo-
wane na lądzie i na wodzie (kajakiem), aby odwiedzić miejsce pamięci Istvána Fekete na Wy-
spie Diás. Wyspę można zwiedzać tylko w ramach wycieczek z przewodnikiem. Oferowane są 
również przejażdżki meleksem, które stanowią doskonałą alternatywę dla osób o ograniczonej 
sprawności ruchowej.

Poziom trudności i różnice wysokości na szlaku: Na szlaku nie ma znaczących różnic pozio-
mów (nawierzchnia jest płaska), ale ukończenie wycieczki na wodzie może być niemożliwe dla 
osób z pewnymi niepełnosprawnościami (np. osób niewidomych i niedowidzących oraz osób  
o ograniczonej sprawności ruchowej).

Centrum edukacyjne Kis-Balaton 
i wycieczka z przewodnikiem na Wyspę Diás pieszo lub kajakiem (Węgry)
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Grupy docelowe: Centrum dla zwiedzających i ścieżka dydaktyczna na lądzie są dostępne pra-
wie dla wszystkich: osób niepełnosprawnych (ze szczególnym uwzględnieniem osób o ograni-
czonej sprawności ruchowej), osób starszych i rodzin z małymi dziećmi (z wózkami dziecięcymi).

Godziny otwarcia:
• Centrum dla zwiedzających: Jest otwarte cały rok. Generalnie jest czynne od wtorku do 

niedzieli w godzinach 9.00-16.00 (w poniedziałki nieczynne), w szczycie sezonu (lipiec - 
sierpień) czynne jest w godzinach 9.00-19.00.

• Wycieczki z przewodnikiem na Wyspę Diás: Meleksem i kajakiem od wtorku do niedzieli  
w godz. 10.00-13.00.

Opłata za wstęp: 
• Centrum dla zwiedzających: Bilet normalny (dorośli): 2000 HUF/os., bilet ulgowy: 

1700 HUF/os., dzieci (w wieku 3-14 lat): 1500 HUF/osoba. 
Bilet rodzinny (2 osoby dorosłe i 2 dzieci w wieku 3-14 lat): 5900 HUF / rodzina. 
Opłata za kolejne dzieci w przypadku zakupu biletu rodzinnego: 1000 HUF / dziecko. 
Dzieci do lat 3: bezpłatnie. 

• Wyspa Diás: samochodem: bilet normalny 1500, ulgowy 1200, dziecko 1000 HUF.  
Meleksem: +500 HUF / os.  
Kajakiem: bilet normalny 3000, ulgowy 2700, dziecko 2000 HUF.

Informacje kontaktowe:
Telefon: +36-70-645-72-03 
E-mail: kisbalatonlatogatokozpont@bfnp.hu
Strona internetowa:: https://www.bfnp.hu/

Obecna Sytuacja I Możliwe Usprawnienia

Dojazd I Powrót

Do centrum turystycznego i ścieżki dydaktycznej na wyspę Diás można dojechać zarówno sa-
mochodem, jak i rowerem. Ze względu na złe połączenie nie zaleca się przyjeżdżania środkami 
komunikacji miejskiej.
Jeśli goście przyjeżdżają samochodem, powinni skręcić w kierunku głównej drogi nr 76 na 
Fenékpuszta. Brązowy znak turystyczny wskazuje drogę do centrum dla zwiedzających. 
Ponadto na głównych skrzyżowaniach w Keszthely i okolicach znajdują się znaki drogowe, które 
wskazują drogę do centrum dla zwiedzających.
Parking jest utwardzony. Do dyspozycji są dwa miejsca parkingowe dla osób 
niepełnosprawnych i 1 dla rodzin. 

Infrastruktura:

Centrum dla Zwiedzających i Miejsca Pamięci na wyspie Diás jest zaprojektowane jako pozba-
wione barier. Ekspozycja jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. 
Dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, które chcą wziąć udział w wycieczce z prze-
wodnikiem na wyspę Diás, dostępny jest meleks. W miejscu pamięci Istvána Fekete znajdują się 
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podjazdy dla osób niepełnosprawnych.
W centrum dla zwiedzających znajduje się również toaleta bez barier. Dodatkowe usługi, 
w tym sala kinowa, plac zabaw, restauracja i sklep z pamiątkami, również są dostępne dla osób 
niepełnosprawnych. W dostępnej recepcji goście mogą poprosić o pomoc i informacje.

Stan Ścieżki Przyrodniczej

Centrum dla zwiedzających jest zaprojektowane na pozbawione barier, jednak ścieżka eduka-
cyjna znajdująca się na jego dachu nie jest polecana dla osób o ograniczonej sprawności rucho-
wej i osób niedowidzących. Niebezpieczne mogą być dla nich zbocza i nierówna nawierzchnia. 
Trasa jest natomiast dostępna dla osób niesłyszących i mających trudności w nauce. Wzdłuż 
szlaku znajdują się stacje interaktywne, które przybliżają siedliska obszaru Kis-Balaton.
Na miejscu brak jest: tłumacza języka migowego, pętli indukcyjnej, wypożyczalni apara-
tów słuchowych, lasek, wózków, balkoników. Ponadto nie ma usługi osobistego asystenta. 
Elektryczny meleks może przewozić osoby o ograniczonej sprawności ruchowej na wyspę 
Diás (można  przewozić również wózek inwalidzki). Miejsce pamięci jest dostępne dla osób 
niepełnosprawnych, ale do budynku prowadzi droga o długości 200 m, po której przejście może 
być trudne ze względu na wyboistą nawierzchnię.
Wyspę Diás można również zwiedzać od strony wody, korzystając z 3-osobowych kajaków. 
Jednak ze względów bezpieczeństwa nie są one zalecane dla osób niepełnosprawnych.

Inne Usługi

W programach i warsztatach ekologicznych, prowadzonych są przez profesjonalnych animato-
rów, mogą uczestniczyć również osoby niepełnosprawne, .

Możliwości Rozwoju I Plany Na Przyszłość

• Umieszczanie informacji na temat dostępności i parkowania bez barier na stronie interneto-
wej i w mediach społecznościowych.

• Zapewnienie dostępnych informacji w celu orientacji na miejscu, np. informacje pisemne 
w łatwym języku, znaki i piktogramy, informacje dźwiękowe i/lub mapy dotykowe.

• Stworzenie systemu naprowadzania w budynku dla lepszej orientacji.
• Poświęcenie więcej uwagi innym grupom docelowym, np. osobom niewidomym  

i niedowidzącym, osobom niesłyszącym i niedosłyszącym oraz osobom z trudnościami 
w nauce. Co za tym idzie, zapewnienie większej ilości wrażeń dotykowych, informacji 
w łatwym języku i informacji dźwiękowych.

• Lepsze wykorzystanie zalet urządzeń technicznych, np. aplikacji na smartfony, pętli induk-
cyjnej itp.

• Poprawa dostępności ścieżki przyrodniczej, aby miała mniej barier dla osób niewidomych 
i niedowidzących oraz osób z trudnościami w uczeniu się, m.in. stworzenie systemu napro-
wadzania (krawężnik wzdłuż szlaku), zainstalowanie dotykowych tablic informacyjnych oraz 
dotykowych modeli zwierząt.

• Eliminacja ewentualnych zagrożeń i uczynienie ścieżki bardziej bezpieczną.
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