
Invånare:
2,6 miljoner

Valuta:
GBP – Brittisk Pund.

Öppettider:
Affärer har vanligen öppet
mån - fre 10.00 - 20.00,
lör 09.00 - 19.00,
Sön 11.00 – 17.00.

Shopping:
Arndale Center - Europas
största shoppingcenter
under tak.

Deansgate, King Street och
St. Ann’s Square -
högklassiga märken.

Oldham Street - ligger på
Northern Quarters
huvudgata.

Nattliv:
Dry Bar - ligger på Northern
Quarter.

Bluu - mycket populärt ställe
med bar, restaurang och
uteservering. Måste
besökas!

Peveril Of The Peak - 200 år
gammal pub
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MANCHESTER
FOTBOLLSRESA TILL MANCHESTER CITY
Manchester är den inofficiella huvudstaden i norra England och
Londons främsta rival i form av besöksmål, fina restauranger och
kulturellt utbud.

På senare år har Manchester skakat av sig sin image som
industristad och istället blivit en spännande, kosmopolitisk
destination med en livlig gayscen, chica boutiquer, outtröttligt
nattliv - och, naturligtvis, ett av världens mest kända fotbollslag.
som spelar på Old Trafford. Englands andra stad har allt från
Castlefields barer vid vattnet till den chica bohemiska miljön i
Northern Quarter och kan kanske beskrivas med många ord - men
"tråkig" är inte en av dem.

Liksom resten av Storbritannien, är Manchester i allmänhet varmt
på sommaren och kallt och blött på vintern, även om det brittiska
klimatet är notoriskt oförutsägbart och man måste räkna med att
det kan regna precis när som helst. Mars och april är oftast lite
torrare, medan juli och augusti är de varmaste månaderna.

Manchester Airport är en av Storbritanniens största flygplatser,
som tar emot trafik från hela Europa och resten av världen. Den
ligger cirka 16 km utanför centrum och kan lätt nås med
kollektivtrafik eller taxi. Det finns även en tågstation på flygplatsen
och ett tåg in till centrum tar cirka 20 minuter
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https://www.beresor.se/fotbollsresor-manchester-city/
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ETIHAD STADIUM
Etihad Stadium är fotbollslaget Manchester City FC:s hemmaarena.

Cirka 48 000 personer får plats där som mest. Arenan blev hem för
Manchester City FC som flyttade dit från Maine Road den 10
augusti 2003; redan den 25 juli 2002 hade dock friidrotten flyttat in.
Arenan har blivit utmärkt med fyra stjärnor av UEFA. Det är oftast
fullsatt vid Manchester Citys hemmamatcher. På arenan spelades
även UEFA-cupfinalen 2008 mellan Rangers och Zenit Sankt
Petersburg.

Arenan hette tidigare City of Manchester Stadium men bytte namn
i juli 2011. Det Abu Dhabi-baserade flygbolaget Etihad köpte
rättigheterna till arenanamnet för 150 miljoner pund, vilket är det
dyraste avtalet som skrivits inom den Engelska fotbollen. Avtalet
sträcker sig över 15 år.

FOTBOLLSBILJETTER TILL MANCHESTER CITY

MANCHESTER CITY

Namn:
Etihad Stadium

Byggdes:
2002

Kapacitet:
48 500 sittplatser

Klubb:
Manchester City

Startades:
1878

Klubbfärger:
Blå & Vit

Transfer till arenan:
Busslinje 216, 217, 230-
237,
X36 & X37

https://www.beresor.se/fotbollsresor-manchester-city/
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Hur hittar jag till Etihad Stadium?

TRANSFER
Buss, tåg eller spårvagn (Metrolink).
Day Saver Ticket – Fria resor inom staden hela dagen och kostar 6,50 GBP.
En taxiresa till Manchesters internationella flygplats tar 25 min och kostar ca 12 
GBP.

FLYGPLATS
Närmaste flygplats är Manchester International Airport och ligger ca 25 km från
City Of Manchester Stadium.

KARTA
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SEVÄRDHETER
MANCHESTER CATHEDRAL
Den här sevärdheten ligger i Millenniumkvarteret och det är en vacker och imponerande byggnad.
Faktum är att det är den bredaste katedralen i England. Dess underbara interiör innehåller de bästa
sena medeltida träverken i norra delen av landet, speciellt dess vackert utsmyckade körstånd. Det
nyligen färdigställda besökarcentret gör en resa till denna katedral till en fascinerande och givande
upplevelse. Guidade turer finns också tillgängliga. Det är enkelt att ta sig till denna magnifika
sevärdhet eftersom den ligger nära Victoria Station i Manchester.

THE MUSEUM OF SIENCE AND INDUSTRY
Manchester var tidigare en drivkraft för den industriella revolutionen och staden har spelat en
ledande roll för industrialiseringen av världen. Detta fascinerande och unika museum som ligger på
platsen för en av världens äldsta, överlevande järnvägsstationer för passagerare, är ett bra ställe att
besöka för att få en känsla för Manchesters viktigaste tid på världsscenen. Muséet är utspritt över
flera samlingar som finns i fem historiska byggnader och här berättas historier om gas, kolutvinning,
kvarnar, ingenjörsvetenskap och mycket mer. Dessutom finns det ett fantastiskt planetarium på plats
samt möjlighet för barnen att åka med ett riktigt ånglok. Muséet ligger i samhället Castlefield i
utkanten av Manchester och inträde är gratis för alla besökare.

MANCHESTER MUSEUM
En annan fin sevärdhet i Manchester är Manchester Museum, som ligger vid University of
Manchester. Det har 4.25 miljoner föremål och objekt, inklusive en stor samling av egyptiska föremål
och många andra utställningar. Där finns också regelbundna cafésamtal om framtiden för vetenskap,
kultur och konst. Om du reser med barn vill du garanterat inte missa Big Saturdays, ett månatligt
evenemang där muséet lever upp med olika konstaktiviteter med olika teman, lekdags med roliga
föremål och sagostunder. Öppet 361 dagar om året, med gratis inträde.

LAKE DISTRICT NATIONAL PARK
Denna park, den största i hela England, är en vacker plats där man kan utforska orörd vildmark, njuta
av utomhusaktiviteter och uppleva sjöarnas stora lugn. Det finns också några fantastiska museum
plus chansen att se den gömda skatten som man hittar i Englands små byar och samhällen. Med mer
än 3 500 km vandringsleder råder det ingen brist på intressanta vandringar vid denna sevärdhet
heller. Här finns också en konstnärlig förbindelse, eftersom parken har skildrats av den berömda
poeten William Wordsmith samt många landskapsmålare. Parken är tillgänglig från Manchester via
100 km körtur eller via tåg till Windermere antingen från flygplatsen eller från stadskärnan i
Manchester.


