Uppsala domkyrka
Nordens största katedral
Under sju århundraden har miljontals människor sökt sig hit.

museet finns också kungarna Gustav Vasas och Johan III:s

Barn döps under samma valv som för 600 år sen, brudpar

och deras drottningars begravningsregalier. Grupper kan

vigs, människor överlämnas till Gud vid begravningar och

boka egen visning av domkyrkan och Skattkammaren.

gudstjänser firas.

I Katedralbutiken hittar du souvenirer, vykort och

När du kliver in i domkyrkan öppnar du en port till Sveriges

hantverk och vårt eget specialblandade katedralte och

historia. Här har kungar blivit krönta och lagts till sista vilan.

vår lokala domkyrkohonung. Du hittar presentartiklar,

Bakom högaltaret ligger Gustav Vasa med sina drottningar.

säsongsbetonade varor som påskpynt, somriga souvenirer

I ett av domkyrkans sidokor finns ett praktfullt relikskrin.

och julpynt.

Här ligger fortfarande de ben som tros tillhöra Sveriges

Alldeles intill domkyrkan ligger domkyrkans eget kafé

nationalhelgon Erik den helige som dog för snart 900 år sen.

Katedralkaféet. Njut av kaffe, bakverk, smörgåsar och

I Skattkammaren kan du se unika textilier och föremål av

lättare luncher i autentisk och vacker 1700-talsmiljö.

guld och silver som använts i domkyrkans gudstjänster. I

Aktivitetsfakta

Bokning och information

Typ av aktivitet:Guidad tur/visning,

Tillgänglighetsanpassning: Uppsala

Företag:Uppsala domkyrkoförsam-

frukost, lunch, middag, fika, shopping.

domkyrka är tillgänglig för rullstol och

ling/Svenska kyrkan Uppsala.

Plats: Uppsala domkyrka, Domkyr-

rollator. Dock är Skattkammaren tyvärr

Telefonnummer:

koplan, 753 10 Uppsala.

inte tillgänglig med barnvagn, rollator

Visning: +46 018–430 36 16. Katedral

Tidsåtgång:60 minuter för visning av

eller rullstol. Vid brandlarm är hissen

kafé: +46 018–430 36 26. Katedralbutik:

domkyrkan.

avstängd och för att utrymma museet

+46 018–430 36 30.

Säsong: Hela året.

måste besökare använda en trång spi-

E-post:visningar.uppsaladomkyrka@

Målgrupp: Lämplig för alla.

raltrappa och gångbrygga på taket.

svenskakyrkan.se

Antal min/antal max:För grupp större

Språk utöver svenska:Engelska, finska,

Katedralkaféet

än 30–35 personer rekommenderar vi

franska, tyska, spanska, italienska

daniel.norqvist@svenskakyrkan.se

bokning av två guider för bästa möjliga

och ryska.

Katedralbutiken

upplevelse. I museet Skattkamma-

johan.l.persson@svenskakyrkan.se

ren kan max 20 personer få visning

Webb: uppsaladomkyrka.se

samtidigt.

Sociala medier:Facebook.

Hitta hit!
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