”Pilgrimsgrave” På middelalderkirkegården ved Sankt
Laurentii Kirke er udgravet ikke mindre end ni ibskaller, og lignende fund andre steder i Danmark viser, at
de døde har fået muslingeskaller med sig i graven som
tegn på, at de som pilgrimme havde besøgt Santiago
de Compostela. Formålet med at give dem pilgrimstegnet med i graven har uden tvivl været at sikre den
fromme rejsende de bedst mulige betingelser på Dommens Dag.
Vikingeskibsmuseet, Vindeboder 12,
Tlf.: 4630 0200. Er Danmarks museum for skibe, søfart og bådebygningskultur i oldtid og middelalder. Åbningstider: 25. juni - 31. august, Kl. 10-17. 1. september - 24. juni, kl. 10–16.
Overnatningssteder:
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Hedehusene:
Hotel Svalen, Roskildevej 333, 2640 Hedehusene, tlf.
4656 1200 / 4659 0433
Roskilde:
Danhostel, Vindeboder 7,
4000 Roskilde, tlf. 4535 2184
I Roskilde er der ﬂere hoteller.
Alle steder kontaktes på forhånd (ikke shelteret).
Se websider www.danhostel.dk
www.visitnordsjaelland.dk www.net-bb.dk
www.zleephotels.com www.visitroskilde.dk
Shelter: www.shelterapp.dk www.udinaturen.dk
Indkøbsmuligheder:
Ballerup:
Ballerup Centret, Baltorpvej 2 ved stationen med 60
butikker, supermarkeder, café, restaurant, og Centrumgaden (gågade)
Taastrup:
Høje Taastrup station, ca. 500 meter fra ruten, seveneleven kiosk med drikkevarer og fastfood.
Indkøbscenter City 2, ca. 1,5 km fra ruten, stort udvalg af butikker.
Hedehusene:
I Hovedgaden er ﬂere butikker og restauranter.
Roskilde:
Roskilde centrum har stort udvalg af butikker og restauranter.
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Høje Taastrup: First Hotel Høje Taastrup,
Carl Gustavs Gade 1, 2630 Tåstrup,
tlf.4399 7766, prisniveau dyrt:
Ligger 300 m fra Høje Taastrup station.
Klostergården, Bygaden 53, 2630 Taastrup (overfor
kirken), hvis der er ledige pladser, tlf. 3131 0011, i tidsrummet kl. 10-12 og 14-16.
Ca. 2 km efter Albertslund Golfbane og 3 km før Høje
Taastrup ligger et shelter ved Nordparkstien/Snubbekorsvej, helt ud til ruten. Der er vand og toilet ca.100
meter fra shelteret.
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Sekretariat i Køge, kontakt: Peter Glunz
sekretariat@santiagopilgrimme.dk

www.santiagopilgrimme.dk

Foreningen af Danske Santiagopilgrimme

Risby Gadekær

Skt. Laurentii Kirkeruin, Stændertorvet 1,
tlf. 4631 6550.
Består nu af en underjordisk kirkeruin og et bevaret
tårn. Efter restaurering kan man nu se kirkens fornemme ﬂisegulv af røde og sorte teglﬂiser og inventar fra
middelalderen.
Åbningstider: 1. maj til 30. august, hverdage
kl.11-16, lørdage kl. 11-15, søndag lukket
1. september til 30. april, lørdage kl.11-15 samt hverdage i skolernes ferie. Entré.
5
Oprindelig Dominikanerkloster opført i begyndelsen af
1200 tallet. Kun rundvisninger, der varer ca. 1 time og
15 min. www.roskildekloster.dk
tlf. 4635 0219 dagligt kl. 09-12.
Roskilde Kloster, Sankt Peders Stræde 8E,
Kontakt evt. kirkegårdskontoret på tlf. 4635 2966,
kl.10-14 Fri entré.

Roskilde Lejre Turistinformation
Adresse: Stændertorvet 1, 4000 Roskilde
Telefon: 4631 6565.
Transportmuligheder:
S-tog linje C til Ballerup
S-tog linje B og Bx til Høje Taastrup.
Regionaltog til Hedhusene og Roskilde se www.dsb.dk
Diverse buslinjer se www.movia.dk

Roskilde:
Roskilde Domkirke er fra ca. år 1200, opført i den
sen–romanske tid af røde munkesten med granitsokkel. Domkirken er særlig ved at den siden 1400-årene
har været kongeslægtens foretrukne gravkirke. Derfor
præges kirken af de ﬁre store kapeller. Sammen med
koret og begravelsespladsen rummer kirken grave for
21 konger og 18 dronninger. www.roskildedomkirke.dk
Sankt Ibs Kirke, Sankt Ibs Vej 1, er en frådstenskirke
fra ca. år 1100. Nu er kun hovedskibet tilbage. Kirken
er taget ud af brug.

