Välkommen till
Glastonbury Abbey
Glastonbury Abbey är den mytomspunna platsen för
det första kristna klostret i Storbritannien. När Vilhelm
Erövrarens jordebok, Domesday Book, upprättades i slutet
av 1000-talet var Glastonbury Abbey det rikaste klostret i
England. En framstående abbot vid klostret, S:t Dunstan,
utformade den kröningsceremoni som används än idag,
och även användes vid drottning Elizabeth II:s kröning.
Klostret spelade en viktig roll i utvecklingen av legenden
om Arthur och besökare kan följa spåren av den
legendariske kungen. På 1100-talet hävdade munkar att
de hade hittat hans grav. Besökare kan även se det
heliga hagtornsträdet (Holy Thorn) som man tror har sitt
ursprung i Josef från Arimataias stav.
Klostret finns med på Matthew Paris världskarta från 1250
och än idag lockar klostret besökare från hela världen som
vill upptäcka historia, arv, myter, legender och spiritualitet
i det nationellt viktiga fornminnet i hjärtat av Somerset.
Våra besökare kan träffa historiska rollfigurer som ger
färgstarka insikter under gratis rundvandringar i ruinerna.
Här finns även en presentbutik, ett säsongsöppet
uthomhuscafé samt flera evenemang.

En guidebok som ger dig
hela historien finns att köpa
i vår butik eller på vårt
biljettkontor.
Fotografera eller filma
gärna för eget bruk. För
kommersiella syften krävs
tillstånd. Vänligen kontakta
klostrets expedition
via informationen nedan.
Det finns nästan 15 hektar
av utomhusmiljöer att
avnjuta, med bland annat
en ciderodling, två dammar,
en vildmarkspark och en
blomsterutställning (beroende
på årstid). Din biljett gäller
hela besöksdagen och du
kan även ansöka om ett
medlemskap som ger dig
fritt tillträde i ett helt år.
För din egen säkerhets skull
ber vi dig att vara varsam i
det ojämna landskapet, då
det speciellt vid våtare
väderlag kan vara riskfyllt
att vistas i området.

Var extra försiktig i närheten
av dammar och ohållbara
stenkonstruktioner.
Vänligen klättra inte på
ruinerna eftersom det är
farligt och orsakar skador.
Barn under 16 år måste vara
under uppsikt vid alla tillfällen.
Under sommarmånaderna
finns en uteservering.
Det finns ett första hjälpen kit
i biljettkontoret.
Hundar är välkomna om
de hålls kopplade. Det finns
“hundtoaletter” inom området
och plastpåsar finns tillgängliga
på biljettkontoret. På
sommaren finns en vattenskål
vid St Patrick’s Chapel.
Inga gudstjänster, bönestunder,
musiktillställningar, ceremonier
eller ritualer får äga rum utan
skriftligt tillstånd från klostrets
huvudansvarige.

Vi hoppas du får ett trevligt besök

Kontaktinformation

Hör av dig

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

Vi finns på Facebook och
Twitter@glastonburyabbe,
och vi tycker om att höra
från våra besökare

+44 (0) 1458 832267

info@glastonburyabbey.com

www.glastonburyabbey.com

Upptäck historierna i de stenar som finns kvar…
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Observera:
att sifforna som finns
skriva på golvet i
Storkyrkan inte har
något att göra med
numreringen som finns
på den här kartan.
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