Er is een gids met een
volledige historische
beschrijving te koop bij het
kaartjesloket en in de winkel
(beschikbaar in het Engels,
Duits en Frans).

Wees extra voorzichtig in de
buurt van water en ruwe steen.

Glastonbury Abbey heeft legendarische status als de plaats
van het eerste christelijke klooster van Groot-Brittannië.
Tegen de tijd van het Domesday Book was het de rijkste
abdij van Engeland geworden. Een van zijn belangrijkste
abten, St Dunstan, heeft de kroningsceremonie bedacht
die tegenwoordig nog gebruikt wordt, o.a. voor de kroning
van koningin Elizabeth II.

U mag gerust foto’s of
video’s maken voor uw
eigen gebruik, maar voor
commerciële fotografie heeft
u toestemming nodig – u kunt
hiervoor terecht bij het kantoor
van de abdij via de hieronder
vermelde contactgegevens.

Kinderen onder de 16 jaar
moeten te allen tijde onder
toezicht staan van een
volwassene.

De abdij speelde een belangrijke rol in de ontwikkeling van
de Arthurlegende. Het is dan ook mogelijk dat bezoekers in
de voetstappen van de legendarische koning Arthur volgen,
waarvan monniken in de 12e eeuw beweerden dat ze het
graf hadden ontdekt. Bezoekers kunnen ook de Heilige
doorn bezichtigen, die naar zeggen van de staf van Jozef
van Arimathea afkomstig is.

Wandel door het ruim 14
hectare grote park met o.a.
een appelboomgaard, twee
vijvers, een natuurgebied en
kleurrijke bloemenborders.
Uw toegangskaart is de hele
dag geldig en u kunt deze
opwaarderen tot een vol
lidmaatschap, zodat u het
hele jaar door toegang krijgt.

Welkom bij
Glastonbury Abbey

De abdij stond op de wereldkaart van Matthew Paris uit
1250 en blijft vandaag de dag bezoekers uit de hele wereld
trekken. Zij ontdekken graag de geschiedenis, het erfgoed, de
mythen, de legenden en de spiritualiteit van dit eeuwenoude
monument van nationaal belang in het hart van Somerset.
Onze bezoekers kunnen karakters uit de geschiedenis
ontmoeten, die tijdens een gratis rondleiding langs de ruïnes
een inzicht in het kleurrijke verleden geven. Er is ook een
cadeauwinkel, een openluchtcafé (‘s zomers) en een drukke
evenementenkalender.

Met het oog op uw veiligheid
vragen we u om voorzichtig te
zijn tijdens uw wandeling; de
oneffen grond kan verraderlijk
zijn, vooral als het nat is.

Klim liever niet op de ruïnes,
omdat het gevaarlijk is en
schade kan veroorzaken.

In de zomer is er een
openluchtcafé op het terrein.
Er is een EHBO-koffer
bij het kaartjesloket.
Honden zijn welkom, mits
aangelijnd. Er bevinden zich
enkele ‘hondentoiletten’ op
het terrein en voor plastic zakjes
kunt u terecht bij de kassa. ’s
Zomers staat er een waterbak
voor de St Patrickkapel.
Er mogen geen diensten,
gebeden, muziekuitvoeringen,
ceremonieën of rituelen worden
gehouden zonder schriftelijke
goedkeuring vooraf van de
directeur van de abdij.

We wensen u een plezierige dag toe

Contactgegevens

Blijf op de hoogte

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

We zijn ook op
Facebook en Twitter
@glastonburyabbe.
We horen graag van u.

+44 (0) 1458 832267

info@glastonburyabbey.com

www.glastonburyabbey.com

Laat de verhalen in de stenen tot leven komen...

Welkom
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N.B. – De nummers
in de vloer van de
Grote Kerk komen niet
overeen met de nummers
op deze kaart.
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