Vítejte v glastonburském
opatství
Legendami opředené glastonburské opatství je prvním
křesťanským klášterem vzniklým na britském území; v době
prvního soupisu veškerého nemovitého majetku v knize
zvané Domesday Book bylo nejbohatším opatstvím Anglie.
Jeden z jeho předních opatů, svatý Dunstan, sepsal
pravidla korunovačního obřadu, která platí až do současnosti
(v souladu s nimi proběhla také korunovace královny
Alžběty II.).
Opatství sehrálo zásadní roli při šíření legendy o králi
Artušovi. Návštěvníci mohou kráčet ve stopách pověstného
krále, jehož hrob byl údajně ve 12. století objeven zdejšími
mnichy, a rovněž si prohlédnout posvátný hloh, o němž se
říká, že vyrostl z hole Josefa Arimatejského.
Již v roce 1250 zaznamenal opatství do své mapy světa
Matouš Pařížský. I dnes tato celonárodně důležitá historická
památka, ležící v srdci hrabství Somerset, láká návštěvníky
z celého světa, kteří se zajímají o její historii, kulturní dědictví,
mýty, legendy a spiritualitu.
Na návštěvníky čekají postavy z minulosti opatství, které je
v rámci bezplatných prohlídek zřícenin kláštera seznámí s
množstvím zajímavostí. Využít lze také obchod se suvenýry
či letní kavárnu pod širým nebem. V průběhu roku pak
nabízíme nepřebernou řadu různých akcí.

Si můžete u pokladny nebo
v obchodě pořídit knižního
průvodce kompletní historií
opatství.
Fotografovat nebo natáčet
video pro osobní potřeby
můžete bez povolení; pro
pořizování komerčních
snímků je ale povolení nutné.
Informujte se prosím v
kanceláři opatství (viz níže
uvedené kontaktní údaje).
Opatství je obklopeno 36 akry
upraveného parku včetně
jablečného sadu, jehož plody
slouží k výrobě cideru, dvou
rybníků, území s výskytem
divoce žijících živočišných
druhů a záhonů sezónních
květin. Vstupenka platí celý
den; po doplacení však můžete
získat celoroční členství a tedy
vstup zdarma po dobu 1 roku.
Z bezpečnostních důvodů
vás žádáme, abyste se v
prostorách opatství
pohybovali opatrně, neboť
povrch cestiček je nerovný a
může být nebezpečný,
zejména za vlhkého počasí.

Zvláště opatrní buďte v okolí
rybníků a na plochách tvořených
neopracovanými kameny.

Odhalte příběhy ukryté v kamenech, které tu zbývají...

Nešplhejte prosím po
zříceninách zdí – nejen že je to
nebezpečné, ale škodí to rovněž
zbytkům zdiva.

Vítejte

Děti mladší 16 let musí být
neustále pod dohledem dospělé
osoby.
Během letních měsíců je
otevřena letní kavárna.
Lékárnička je k dispozici v
pokladně.
Psům je vstup povolen, pokud
jsou na vodítku. Toalety pro psy
se nacházejí v areálu opatství
a v pokladně jsou k dispozici
plastové sáčky. V létě lze využít
misku s vodou, umístěnou u
kaple sv. Patrika.
Bez písemného povolení
ředitele opatství nelze v areálu
pořádat bohoslužby, modlitební
setkání, hudební akce, obřady
ani ceremonie.

Přejeme vám příjemnou návštěvu

Kontaktní údaje

Zůstaňte v kontaktu

Glastonbury Abbey,
The Abbey Gatehouse,
Magdalene Street, Glastonbury,
Somerset, BA6 9EL

Najít nás můžete na Facebooku a
Twitteru (Twitter@glastonburyabbe).
Těší nás, když se nám naši
návštěvníci ozvou.

+44 (0) 1458 832267

info@glastonburyabbey.com

www.glastonburyabbey.com
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Veřejnosti nepřístupný
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Pozor: Čísla vsazená
do podlahy kostela
nesouvisí s číselným
systémem použitým
na této mapě.
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Parkoviště pro osobní
automobily a autobusy
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Budova toalet
používaných mnichy
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Bylinková zahrada
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Kuchyně opata

Kaple Panny Marie
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Místo původního
Artušova hrobu

Letní kavárna v
areálu opatství
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Zříceniny kláštera
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Kostel

Přístřešek s
informacemi o volně
žijících rostlinách a
živočiších
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Hrob krále Artuše po
přemístění ostatků
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Rybníky
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Obchod
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Kaple sv. Patrika
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Muzeum
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Posvátný hloh
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10 Území divoce žijících
živočišných druhů

