Witamy w Opactwie
Glastonbury
Glastonbury Abbey uważane jest za najstarszą chrześcijańską
budowlę klasztorną w Wielkiej Brytanii, a do czasu powstania
Domesday Book, księgi katastralnej z czasów Wilhelma Zdobywcy,
było to już najzamożniejsze opactwo w Anglii. Jeden ze
znamienitych opatów klasztoru, Św. Dunstan, opracował
stosowany do dzisiaj ceremoniał koronacyjny, zgodnie z którym
koronowana była także królowa Elżbieta II.
Opactwo odegrało ważną role w legendzie o królu Arturze –
oglądając to miejsce, zwiedzający podążają być może śladami
legendarnego króla, którego grób rzekomo odkryli mnisi w XII w.
Na terenie opactwa można także zobaczyć tzw. święty krzew
cierniowy (Holy Thorn), pochodzący według legendy z krzaka
głogu, który wyrósł z wbitej w ziemię laski Józefa z Arymatei.
Opactwo już w 1250 r. zamieścił na swojej mapie świata
benedyktyński mnich Mateusz Paris i po dziś dzień ściągają tu
zwiedzający z całego świata, którzy pragną poznać historię,
dziedzictwo, legendę i uduchowioną atmosferę tego ważnego dla
całego kraju zabytku leżącego w sercu hrabstwa Somerset.
Zwiedzający mogą bezpłatnie obejrzeć ruiny z ubranym w dawny
strój przewodnikiem, który w barwny sposób przybliża bogatą
historię tego miejsca. Znajduje się tu także sklep z pamiątkami,
w sezonie czynna jest kawiarnia na świeżym powietrzu, a
kalendarz imprez okolicznościowych obfituje w ciekawe wydarzenia.

Przewodnik wyjaśniający pełną
historię tego miejsca jest dostępny
w punkcie sprzedaży biletów
oraz w sklepie pamiątkowym.
Dozwolone jest robienie zdjęć
lub kręcenie filmu dla własnego
użytku. Aby wykorzystywać te
zdjęcia w celach komercyjnych,
trzeba nabyć pozwolenie – w tym
celu proszę skontaktować się z
biurem Opactwa wykorzystując
poniższe dane.
W pięknym parku, który zajmuje
powierzchnię 36 akrów, znajduje
się sad jabłoni, dwa stawy, teren
wyznaczony dla rezerwatu
przyrody oraz sezonowe wystawy
kwiatów. Pański bilet upoważnia
do przebywania na tym terenie
przez cały dzień. Dołączając do
Towarzystwa Przyjaciół Opactwa
Glastonbury, mogą Państwo
cieszyć się całorocznym dostępem
do tych terenów.
Dla własnego bezpieczeństwa,
proszę zwrócić uwagę na
zróżnicowany pod względem
wysokości teren, który może być
niebezpieczny, szczególnie kiedy
jest mokro.

Proszę szczególnie uważać w
pobliżu stawów lub nierównych
kamiennych elementów.
Proszę nie wspinać się na ruiny,
ponieważ nie tylko jest to
niebezpieczne, ale również może
spowodować zniszczenia.
Dzieci poniżej 16 roku życia muszą
być przez cały czas pod nadzorem
osoby dorosłej.
W okresie letnim otwarta jest
kawiarnia na świeżym powietrzu.
Apteczka znajduje się w punkcie
sprzedaży biletów.
Psy są mile widziane, jednak
muszą być trzymane na smyczy.
Na terenie Opactwa znajdują się
toalety dla psów, a plastikowe worki
na odchody są dostępne w punkcie
sprzedaży biletów. Latem pies
może napić się wody z miski, która
znajduje się przy Kaplicy świętego
Patryka.
Dyrektor Opactwa musi wydać
specjalną pisemną zgodę na
przeprowadzenie mszy, modlitw,
ceremonii czy rytuałów na jej terenie.

Mamy nadzieję, że będą Państwo
zadowoleni z wizyty

Dane kontaktowe

Znajdziecie nas Państwo na

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

Facebooku i
Twitterze @glastonburyabbe
Z chęcią wysłuchamy
komentarzy naszych gości

+44 (0) 1458 832267

info@glastonburyabbey.com

www.glastonburyabbey.com

Odkryj historie, które kryją się w murach...
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Dom na terenie Opactwa
Prywatne

10
17

15

17
16

11

12

9

Uwaga: proszę
zwrócić uwagę, że
numery wyryte na
posadzce Kościoła
Głównego nie
odpowiadają numerom
na tej mapie.
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Parking dla samochodów
osobowych i autokarów
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Sklep pamiątkowy
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Kaplica świętego Patryka
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Muzeum
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Święty krzew cierniowy
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Kaplica Matki Boskiej
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Miejsce pochówku króla Artura
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Ruiny klasztorne
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Kościół Główny
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Miejsce grobowca króla Artura
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Rezerwat przyrody
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Toaleta mnichów
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Ogród zielny
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Kuchnia Opata
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Letnia kawiarnia na terenie Opactwa
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Sad

Punkt informacyjny – fauna i flora
opactwa
Stawy

