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IRISGARRITASUN FISIKOA
APARKALEKUA

IGOGAILUA

Erreserbatutako plaza daukagu.
Erreserbatutako plazatik
espaloira joateko ibilbidea
aparkalekuko sarguneko bidetik
egiten da, espaloirako sarrerara
joateko oinezkoentzako
pasabideak (4-4,5 zm) koska
dauka.

Interpretazio zentrora-harrerara
sartzeko igogailua aparkalekuan
dago. Igogailua kanpoan dagoen
pasilo zabal batera iristen da eta
bertatik interpretazio zentroko
sarrera nagusira iristen da.

HARRERA-INFORMAZIO
MOSTRADOREA
Jendearen arretarako
mostradora egokitutako
eremuarekin 106 zm luzera, 78,5
zm altuera maximoarekin.
INTERPRETAZIO ZENTROA
Interpretazio Zentroko gune
guztiak, erakusketa guneak,
denda eta zerbitzuak gurpildun
aulkiekin irisgarriak dira.
BASERRIRA SARRERA
Aparkalekutik baserriko atarira
doan zoladura txintxorrezkoa da
lurrarekin eta nahiko trinkoa da.
Sarreran koska txikia dauka 4-5
zm. Baserriko sarrera ataritik
ukuilura, zoladura txintxorrezkoa
da.
LEHEN SOLAIRUA
Egurrezko ate eraisgarria 88 zm
zabalerakoa. 11,5 zm koska
ganbaran, egurrezko arrapala
%14,15eko maldarekin,
eskubandarik gabe.

DOAKO SARRERA

INTERPRETAZIO ZENTRORA
SARRERA
Sarrerak bi ate ditu. Lehenengoa
aluminio-beirazkoa, orri bikoitz
automatikoarekin, 175 zm
zabalerako pasabide askea
dauka. Bigarrena,
aluminio-beirazkoa, orri bikoitz
automatikoarekin, 175 zm
zabalerako pasabide askea
dauka.
ORIENTAZIO PLANOAK

Desgaitasun egiaztatua duen
pertsonak eta beraien
laguntaileak museora doako
sarrera dute.
ATSEDEN GUNEA
Erakusketa guneek
beso-euskarririk gabeko
eserlekuak dituzte.

Informazio mostradorean planoa
dago, eraikuntzaren gune eta
zerbitzu guztien direktorioarekin.

BASERRIKO BEHE OINA
Ukuilutik baserrira eta XVI.
mendeko logelara sartzeko,
museoak arrapala eramangarriak
ditu malda gainditzeko.
Arrapalen zabalerak 90 zm ditu
% 24,5 maldarekin, eskubandarik
gabe.

LEHEN SOLAIRURA SARRERA
Baserriko eskaileren ordez
kanpotik ibilbide bat dago,
aldapan, baserriko behe oineko
atzeko atetik doana, lehen
solairura, dolare gunera sartzeko.

KOMUNA
Egokitutako komuna, haurtxoei
fardela aldatzekoa dauka.

IKUS IRISGARRITASUNA
Idatzita dagoen informazioa letra mota aproposa dauka, baina tamaina eta kontrastea ez da zuzena.
Argiztapena intentsitate baxukoa da eta ez da homogeneoa.

IGOGAILUA
Txistu moduko seinale akustikoa
du geldialdi ezberdinetara
iristean eta atea irekitzerakoan.
Kabinak argiztapen maila egokia
du.

ITSU-TXAKURRA
Itsu-txakurrak eta bere
laguntzaileak museoan sar
daitezke

INTERPRETAZIO ZENTROA
Zentzumen aniztasun baliabidea
ikutu daitezkeen objektuekin.

ENTZUMEN IRISGARRITASUNA
INFORMAZIOA
Interpretazio Zentroko eduki guztia testuetan dago
deskribapenekin. Baserriaren informazio guztia
biltzen duen triptikoa banatzen zaie bisitariei
interpretazio zentroko harreran.
Baserriko bisita gidatua idatzita dago.

ESPAINIAR ZEINU HIZKUNTZA
Museoko edozein jardueretarako LSE zerbitzua
eska daiteke gutxienez 15 eguneko epearekin.

ADIMEN IRISGARRITASUNA
INFORMAZIOA
Informazioa lañoa eta espezifikoa da, testua ia gehienak argazkiak dituzte.
Adimen irisgarritasuna duten pertsonei egokitutako bisita gidatuak eskaintzen ditu msueoak. Aurrez
eskatu.

BISITA
● Zerbitzuak
● Ordutegiak eta tarifak
● Irisgarritasuna

KONTAKTUA
Igartubeiti Baserri Museoa
Ezkiorako errepidea 1. Km
20709 EZKIO (Gipuzkoa).
Tf. 943 72 29 78
igartubeiti@gipuzkoa.eus

