Birgittahuset har åbent fra 1.april til udg. af oktober måned. Huset
rummer 7 sengepladser, bad, toilet, tekøkken samt en lille hyggelig
stue. Man medbringer selv lagen og sovepose. Reservation sker
ved henvendelse til tlf. 23457190 eller pr. mail:
steffansen5@gmail.com , hvor der samtidig træffes aftale om
nøgleudlevering og betaling. Overnatning kr. 75,00 pr. person.

VEJEN

-

MÅLET

- OG ALLE PILGRIMMES BØN:
Herre, vis mig din vej
og gør mig villig at vandre den.

Birgittaforeningen kan kontaktes via hjemmesiden
www.birgittaforeningen.dk
Birgittaruten findes beskrevet på www.klosterruten.dk

Pilgrimsherberget
Birgittahuset

i Mariager

Overnatning i Birgittahuset
Godt i ly ved Mariager Kirke og den gamle Birgittiner-klosterbygning
finder man Birgittahuset, så har man lyst til at besøge Mariager og f.eks.
vandre på Birgittaruten, som er en del af Den Danske Klosterrute, står
det lille herberg til rådighed med en lun stue og gode sengepladser.

I forbindelse med overnatning i Birgittahuset kan man f.eks.
besøge Mariager Kirke og se udstillingen om byens
middelalderlige kulturarv i Den gamle Klosterbygning.
I Birgittahuset er alle vor tids pilgrimme meget velkommen. Her kan
man overnatte, få et varmt bad, tilberede et enkelt måltid i det lille te køkken og slappe af i rolige og fredfyldte omgivelser.

Birgittahuset rummer også et mindre bibliotek samt et lille
lønkammer med en enkelt seng, hvor man kan fordybe sig i
fredfyldte omgivelser tæt ved klostersøen, byen og kirken.

Birgittahuset er, takket være midler fra bl.a. EU og Ministeriet for By,
Bolig og Landdistrikter, indrettet med en hyggelig stue, tekøkken og syv
senge, samt toilet og bruserum indenfor husets egne rammer.

Mariager Museum og Dansk saltcenter er også et besøg værd ligesom Hohøj, Munkholm anlægget og Rosenhaven. Man kan
også vandre en tur langs den smukke Mariager fjord eller gå på
opdagelse i den gamle købstad – også kaldet ”Rosernes by”,
hvor der f.eks. også findes flere interessante kunstgallerier.

