
 

Avalonresor 
Röddingevägen 256 

275 70 Lövestad 
info@avalonskolan.se 

Glastonbury 7–14 augusti 2020 
Programmet ser ungefär ut så här (kan ändras) 

 

Fredag 7 augusti:  

Flyg till England. 

Efter att vi checkat in på hotellet så träffas vi på en drink. 

Eftersom resenärer kommer med olika flyg så blir detta en resdag. 

 

Lördag 8 augusti:  

Vi träffas för information om veckans program och vad att uppleva i Glastonbury.  

Efteråt går vi till The Glastonbury Abby där vi får historien om Abby berättad av fantastiska 

guider. 

 

Söndag 9 augusti:  

Besök Stonehenge, vi har privat tid på Stonehenge, det innebär att vi får gå in i stenringen 

vilket man annars inte får, det ger oss en unik möjlighet att ”känna” på energin inne i cirkeln. 

Efteråt tar vi bussen upp mot Devices och letar upp någon/några sädescirklar för att gå in i 

dom. Vi passar också på att meditera i en cirkel. Energierna som är i cirklarna är olika från 

cirkel till cirkel men dom brukar inte lämna någon oberörd :-) 

Vi passar även på att besöka Silbury Hill och Avebury som har Englands största sten-cirkel. 

 

Måndag 10 augusti:  

Vi gör en pilgrimsvandring upp till The Tor och passar på att fylla våra flaskor med 

healingvatten från den röda och den vita källan. 

På kvällen träffas vi på Goddess house för samling och meditation 

 

Tisdag 11 augusti:  

Förmiddag fritt 

Vi går till den vita källan som enligt legenden är ingången till andevärlden, där Brigit är 

väktare, drick vattnet och få hennes poetiska visdom och helande förmåga sägs det. 

Vi gör en gemensam reningsceremoni. 

För de som vill, finns även tillfälle att gå ner och bada i det heliga vattnet. 

Efter den vita källan besöker vi Chalice Well (röda källan) för att uppleva trädgården och att 

meditera. 

På kvällen så har vi tid för kristallhealing med Lui Krieg, 

 

Onsdag 12 augusti:  

Vi går upp till The Holy Thorn Tree och gör en ceremoni för att hedra trädet. 

Efter det passerar vi platsen för "Lady in the lake" (Kung Arthurs berättelse) där vi gör en 

ceremoni för att hjälpa till och hela jordens vatten. 

Vi fortsätter sedan till Brides Mound (Avalons ingång) där vi mediterar. 

På kvällen träffas vi på Goddess house för samling och meditation 

 

Torsdag 13 augusti: Samling Inn Glastonbury 16:50 

Dagen fri 

På kvällen samlas vi för meditation och avslut. 

 

Fredag 14 augusti: 

Avresa till Sverige. 


