Welkom bij
Glastonbury Abbey
A Abadia de Glastonbury goza de estatuto lendário por ser
o local monástico cristão mais antigo da Grã-Bretanha e,
pela altura do livro Domesday, fora a abadia mais rica de
Inglaterra. Um dos seus ilustres abades, São Dunstan,
concebeu a cerimónia de coroação ainda hoje praticada,
incluindo a da Rainha Isabel II.
A Abadia desempenhou um grande papel no desenvolvimento
da lenda arturiana, e os visitantes poderão seguir os
passos do célebre Rei Artur, cuja sepultura fora alegadamente
descoberta pelos monges no século XXII. Também poderão
ter a oportunidade de ver o Sagrado Pilriteiro, o qual parece
ser provindo do bastão de José de Arimateia.
A Abadia aparece no mapa-múndi de Mateus de Paris em 1250
e hoje continua a atrair visitantes de todo o mundo, os quais
estão ansiosos por saber da história, património, mitos, lendas
e espiritualidade deste antigo monumento de importância
nacional no seio de Somerset.
Os nossos visitantes poderão conhecer personagens do seu
passado histórico, os quais irão dar-lhe uma ideia pitoresca
através de visitas guiadas gratuitas pelas ruínas. Há também
uma loja, um café ao ar livre sazonal e uma agenda de
eventos.

De maneira a ficar a saber
a história completa, poderá
comprar um livro-guia na
nossa bilheteira ou loja.
Poderá tirar fotografias ou
vídeos para uso privado.
Contudo, fotografia comercial
só poderá ser efetuada
mediante autorização –
queira contatar o escritório
da Abadia através dos dados
abaixo indicados.

Queira ter particular cuidado
à volta dos lagos e cantaria
rugosa.
Queira não trepar pelas ruínas:
é perigoso e causa danos.
As crianças menores de 16
anos devem ser sempre
supervisionadas.
Há um café ao ar livre
durante o verão.

Poderá desfrutar de 36ac/
14ha de belos parques, com
um pomar de macieiras, dois
lagos, uma zona de vida
selvagem e exposições de
flores sazonais. O seu bilhete
é válido durante o dia todo
da sua admissão ao recinto.
Poderá atualizar a sua filiação,
obtendo acesso durante um
ano inteiro.

Existe um kit de primeiros
socorros na bilheteira.

Para sua própria segurança,
pedimos-lhe que tenha cuidado,
pois os diferentes níveis de
solo podem ser perigosos,
especialmente quando chove.

Nenhuma missa, orações,
música, cerimónias ou rituais
podem tomar lugar sem
autorização por escrito por
parte do Diretor da Abadia.

Os cães são bem-vindos desde
que mantidos com uma trela.
Existem “casas de banho” para
cães nos parques e sacos de
plástico na bilheteira. No verão,
há uma tigela de água perto
da Ermida de São Patrício (St
Patrick’s Chapel).

Esperamos que desfrute
da sua visita

Dados de contato

Mantenha-se em contato

Abadia de Glastonbury (Glastonbury Abbey),
The Abbey Gatehouse,
Magdalene Street, Glastonbury,
Somerset, BA6 9EL Reino Unido

Estamos no Facebook e
Twitter@glastonburyabbe
e gostamos de ter notícias
dos nossos visitantes.

+44 (0) 1458 832267

info@glastonburyabbey.com

www.glastonburyabbey.com

Descubra as histórias nas pedras que aqui permanecem…

Bem-Vindos

Casa da Abadia
(Abbey House)
Privado
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Queira verificar
que os números que
se encontram no chão
da Igreja Maior não
correspondem ao sistema
de numeração usado
neste mapa.
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Estacionamento para
carros e autocarros
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Loja

2

Ermida de São Patrício

3

Museu
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Sagrado Pilriteiro
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Capela de Nossa Senhora
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Local da sepultura do Rei Artur
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Ruínas monásticas
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Igreja Maior
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Local do túmulo do Rei Artur
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Zona de vida selvagem
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Lavabos dos monges
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Jardim de ervas aromáticas
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Cozinha da Abadia
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Café de verão no recinto
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Eco-cabana : ponto de informação
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Pomar

17

Lagos

