Velkommen til
Glastonbury Abbey
Glastonbury Abbey har legendarisk status som det
tidligste kristne kloster i Storbritannien, og det var det mest
velhavende kloster i England, da Vilhelm Erobrerens
Jordebog (Domesday Book) blev skrevet. En af klosterets
berømte abbeder, Skt. Dunstan, udtænkte den
kroningsceremoni, der senest blev brugt, da Dronning
Elizabeth II blev kronet.
Klosteret har spillet en vigtig rolle i legenden om Kong
Arthur: I det 12. århundrede hævdede munke at have
fundet den legendariske konges grav, så måske kan
besøgende følge i hans fodspor her. De kan også benytte
lejligheden til at se Den Hellige Tjørn, som menes at
stamme fra Josef af Arimatæas vandringsstav.
Klosteret var med på Matthew Paris’ verdenskort fra 1250,
og det nationale fortidsminde midt i Somerset tiltrækker
stadig besøgende fra hele verden, der er ivrige efter at
opleve dets historie, kulturarv, myter, legender og
åndelighed.

En turistguide, der fortæller
klosterets historie, kan købes
i vores billetsalg/butik.

Vær ekstra påpasselig omkring
søerne og steder, hvor der er
ujævnt murværk.

Besøgende er velkomne til at
tage fotos og optage video til
privat brug, men fotografering
til kommercielt brug kræver
tilladelse – venligst kontakt
klosterets kontor (se detaljer
nedenfor).

Undlad venligst at klatre på
ruinerne, da det er farligt og
kan forvolde skade.

Der er 14,5 hektar smukt
parkområde til fri
afbenyttelse, inkl. en
ciderfrugthave, to små søer,
et naturområde samt flotte
blomsterbede. Din billet
gælder hele dagen, og den
kan opgraderes til et
medlemskab, der giver
adgang et helt år.
For din egen sikkerheds skyld
bør du være opmærksom på,
at de skiftende terrænhøjder
kan være farlige at gå rundt i,
især i vådt vejr.

Børn under 16 skal være under
konstant opsyn.
I sommermånederne er der en
udendørs café.
Førstehjælpsudstyr findes på
billetkontoret.
Hunde er velkomne, men de
skal føres i snor. Der findes
‘hundetoiletter’ i området, og
plasticposer kan fås hos
billetsalget. Om sommeren
er der en vandskål ved Skt.
Patricks Kapel.
Gudstjenester, bøn, musik,
ceremonier og ritualer må
kun finde sted efter skriftlig
tilladelse fra klosterets direktør.

Vores besøgende kan møde historiske figurer fra klosterets
fortid, der giver farverige indblik ved gratis rundvisninger
blandt ruinerne. Der er også en gavebod, en udendørs
café og en række spændende begivenheder året rundt.

Vi ønsker dig et dejligt besøg

Kontaktoplysninger

Lad os høre fra dig

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

Vi er på Facebook og
Twitter@glastonburyabbe
– og vi vil rigtigt gerne høre
fra vores besøgende.

+44 (0) 1458 832267

info@glastonburyabbey.com

www.glastonburyabbey.com

Opdag de historier, stenene gemmer ...
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OBS! Tallene i gulvet
i kirken svarer ikke til
tallene på dette kort.
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P-plads for biler og busser

1

Butik

2

Skt. Patricks Kapel

3

Museum

4

Den Hellige Tjørn

5

Vor Frue Kapel

6

Arthurs gravsted

7

Klosterruiner

8

Kirke

9

Arthurs gravmæle

10 Naturområde
11 Munkens toiletter
12 Urtehave
13 Abbedens køkken
14 Udendørs sommercafé
15 Naturinfo
16 Frugthave
17 Små søer

