LÁTVÁNYOSSÁG
Látványosság neve

Tapolcai-tavasbarlang Látogatóközpont

Látványosság típusa

Látogatóközpont

Cím

8300 Tapolca, Kisfaludy Sándor utca 3.

Kapcsolattartó
Telefon

87/412 579

E-mail

info@tavasbarlang.hu
egész évben
március 1 - június 30.: 9.30-17.00
(pénztárzárás: 16.00 óra)
július 1- augusztus 31.: 9.00-20.00
(pénztárzárás:19.00 óra)
szeptember 1 - október 31.: 9.30-17.00
(pénztárzárás: 16.00 óra)
november 1- február 28.: 9.00-16.30
(pénztárzárás: 15.30 óra)
december 24., 25., 31.. és január 1:
ZÁRVA
december 26.: 9.00-14.00 (pénztárzárás:
13.00 óra)

Nyitvatartás

megközelítés
Akadálymentes megközelítés lehetséges-e?

igen

Távolság akadálymentes közlekedésű állomástól
bejárat
(Akadálymentes) bejárati ajtó szélessége (cm)

fotocellás, 115 cm

Az akadálymentes bejárat a teljes nyitvatartási időben
rendelkezésre áll?

igen

Liftek száma (db)

1 db

Liftajtó szélessége (cm)

90 cm

Liftkabin mélysége (cm)

130 cm

akadálymentesen megtekinthető
A látványosság minden eleme megtekinthető/kipróbálható
akadálymentesen (pl. kerekesszékkel)?

nem, a tavasbarlang nem járható
kerekesszékkel(lépcsők vezetnek a
barlangba)
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Ha nem: a látványosság melyik eleme(i)
megtekinthető(ek)/kipróbálható(ak) akadálymentesen (pl.
kerekesszékkel)?

csak az állandó kiállítás tekinthető meg

Van-e mozgássérült mosdó az épületben?

igen, vészcsengővel

A mozgássérült mosdó nyitva van, vagy zárva és a kulcsot el kell
kérni valahol?

nyitva

A mozgássérült mosdó a teljes nyitvatartási időben rendelkezésre
áll?

igen

Akadálymentes mosdóajtó szélessége

93 cm, kifelé nyíló

WC magassága (cm)

49 cm

Van-e hely a WC bal v. jobb oldalán hely a kerekesszéknek?

szemből jobbra nincs, balra: 110 cm
mindkét oldalon

Van-e kapaszkodó a WC-nél? (jobb/bal/mindkét oldal)
Lehet-e fel/lehajtani őket?

a szemből baloldali emelhető, a
jobboldali fix

Milyen egyéb szolgáltatások akadálymentesek (pl. büfé, múzeum shop)?
egyéb szolgáltatások
Vannak-e akadálymentes szálláshelyek a közelben?
Vannak-e akadálymentes éttermek/bárok/borospincék a közelben?

Egyéb megjegyzések, javaslatok

A kiállítás mindkét szintje járható
kerekesszékkel, a 2. szinten 3d-s mozi
van. A kiállítás csak vezetéssel tekinthető
meg.Audio guide 3 nyelven(angol, német,
orosz). Előzetes bejelentkezés szükséges.
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