SNABBGUIDE – RESA TILL LIVERPOOL

ANFIELD STADIUM TOUR & MUSEUM
Bokas smidigast på egen hand och i god tid innan avresan via denna direktlänk:
http://www.liverpoolfc.com/history/tour-and-museum/tour
Spara kvittot och var vid Anfield i god tid.
GUIDNING
Soccer In The City: Om du har lite tid att slå ihjäl, åk med på Peter Carneys tvåtimmarstur.
Scouser, diehard Liverpoolsupporter och Hillsborough-överlevare.
http://www.soccerinthecity.co.uk/
HOP ON– HOP OFF
Rundtur med buss är inte så tokigt om man är trött i fötterna, men både vill se och veta mer
om stadens spännande historia.
http://www.city-sightseeing.com/tours/united-kingdom/liverpool.htm
MELWOOD
Kan vara väl värt ett besök. Been there, done it, liksom.
Kostar 8-10 pund (enkel resa) med taxi till den mytomspunna träningsanläggningen i
statsdelen West Derby.
Är du på plats vid 10-tiden på vardagar så finns chansen att se lite av träningspasset genom
hål och sprickor i muren.
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Orkar du härda ut ytterligare 1-2 timmar så kommer spelarna ut genom grindarna i sina fina
farkoster för att åka hem efter avslutat dagsverke. En del stannar gärna vid utgången och
skriver autografer, andra inte...
NATTLIV
Mathew Street är ett måste om du vill slå klackarna i taket, med The Cavern (källaren där
The Beatles spelade 192 gånger), The Cavern Pub, The Grapes, John Lennon Bar, White Star,
Flanagans Apple med mera. B
Nere vid hamnen Albert Docks finns ett stort antal trevliga restauranger och flashiga barer
där det rätt vad det är dyker upp spelare på nattkröken. Newz Bar och San Carlo är exempel
på ställen där spelarna brukar käka middag efter match.
Andra populära nattklubbar är: Alma de Cuba, Mosquito, Kingdom Bar, Rude Bar, Heebie
Jeebies, G Bar, Garlands, Pink Bar, Krazy House, Le Bateau, Zoo Bar, Camel Club og Heaven
Club som ligger runt Slater Street och Consert Square
PUBAR - MATCHDAY
The Sandon - puben där Liverpool Football Club faktiskt grundades den 15/3 1892.
Här känner man verkligen historiens vingslag! Om du står med ryggen mot Shanklystatyn
(omöjlig att missa) går du t v ner på gatan cirka 3-400 meter.
The Park - trångt och livat och en hel del sång. Ligger mitt emot Shankly-statyn.
The Albert - trångt och livat och en hel del sång. Ligger t h om du står med ryggen mot
Shankly-statyn.
Tips: Se till att vara på plats utanför arenan 3-4 timmar innan avspark och insup atmosfären.
Promenera ut i Stanley Park där du kan se ärkerivalen Evertons arena Goodison Park torna
upp i fjärran.
PUBAR I CITY
Liverpool kallas “Real Ale Pubs Capital of Britain” och det är inte utan anledning!
Här hittar du en länk till 24 pubar som röstats fram som de bästa av Liverpool Echos läsare.
RESTAURANGTIPS
Bierkeller - 6 Thomas Steers Way
City Wine Bar – 21-23 Old Hall Street
Meet Argentinian Restaurant - 50 Brunswick Street
Jamie´s Italian – 45 Paradise Street
Viva Brazil Churrascaria - 36 Castle Street
Fazenda Liverpool - Horton House, Exchange Flags
Bem Brazil - 47-49 Hanover Street
Spice Lounge - 6 Atlantic Pavillion, North Quay, Kings Dock Street
Gusto Restaurant and Bar - Edward Pavilion, Albert Dock
Matou Pan Asian Restaurant - 2nd Floor, Mersey Ferry Terminal Building –
La Tasca - 4 Queen Square
The Hub - 16 Hanover Street
Chaophraya - 5-6 Kenyon's Steps
Bellini Restaurant & Cocktail Bar - 53 Whitechapel
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Sapporo Teppanyaki - 134 Duke Street
San Carlo - 41 Castle Street
Observera att det kan vara köer till dessa matställen och alltså svårt att få bord. Bäst att
ringa och boka innan. En favorit är köttbitarna på Meet… Mums!
I övrigt vimlar det av bra eller hyggliga matställen i Liverpool City Centre.
SHOPPING
Liverpool är inte bara ett mecka för fotboll, utan även för shopping.
Kvarteren runt Liverpool One erbjuder förstklassiga butiker.
Här ligger också den stora LFC-shopen. Den andra ligger vid Williamson Square (rakt
nedanför Radio City-tornet). Den tredje finns vid Anfield.
SJÄLAVÅRD - KATEDRALERNA
Den anglosaxiska katedralen är världens femte största. Den började byggas 1904, men
försenades av två världskrig och stod inte färdig förrän 1978. Mäktig skapelse.
Den katolska katedralen Liverpool Metropolitan Cathedral byggdes 1967 och har en mycket
säregen arkitektur. Katedralerna ligger inte långt ifrån varandra och gatan som knyter dem
samman heter passande nog Hope Street.
TRANSFER & TAXI
Landar du i Manchester tar du tåget till Lime Street Station i Liverpool. Ska du även resa
tillbaka blir det billigast om du köper en return ticket direkt istället för två enkelresor. Resan
tar ungefär en timme.
Det går även att ta buss eller dela på en taxi om man är ett sällskap. Delta Taxi tar 40 pund
enkel resa.
Åker du taxi från city centre upp till Anfield kostar det runt 6-8 pund enkel resa.
Känner du för att sträcka på benen så får du räkna med ca 45 minuters promenad.
THE BEATLES
The Beatles-museet hittar du på Albert Dock - där det också går guidade bussturer eller
taxifärder till klassiska platser som Penny Lane, Strawberry Fields.
TITANIC
Oceanångaren Titanic byggdes i Liverpool och rederiet White Star Line hade sitt huvudkontor
i staden vid tillfället för den olycksaliga jungfruresan från Southampton till New York i april
1912 då drygt 1500 personer drunknade i Atlanten. På Merseyside Maritime Museum finns
mer stoff att hämta om katastrofen och bygget.
ÖVRIGT
Vill du läsa på ännu mer och få tips på saker att göra, muséer att besöka o s v,
rekommenderas två riktigt bra Liverpoolsajter:
http://www.visitliverpool.com/ samt http://www.liverpool-360.co.uk
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