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Se & gJøRe
ingen påstår at Manchester er en klassisk 
skjønnhet. Men derimot fotball og rock n´roll. 
det er Northern Quarter, Castlefield og gay vil-
lage, med stilige barer og trendy butikker vegg i 
vegg. dette er stedet som lå til grunn for den bri-
tiske imperiebyggingen. og det er Storbritannias 
kuleste by. 

Manchesters Pr-gene-
raler har rett når de 
om og om igjen gjentar at 
”bildet av Manchester som 
trist industriby er som blåst 
bort”. Likevel kan man ikke 
snakke om Manchester 
uten å nevne industrialis-
men. Faktum er at Man-
chester anses for å være 
verdens første industriali-
serte by, og stedet ble tidlig 
verdens tekstilsentrum, et 
sted der enorm rikdom var 
blandet med elendighet. 
Mange av de viktorianske 
husene og tekstilfabrik-
kene i teglstein var arkitek-
toniske praktverk, mens 
arbeiderbrakkene var desto 
dårligere.

Den engelske tekstil-
industrien begynte å få 
problemer allerede på 

1920-tallet, for så å dø ut 
i løpet av 1970-tallet. Til 
tross for at over to millioner 
mennesker bodde i Greater 
Manchester, ble indre by så 
å si forlatt. Men i det siste 
tiåret har dette forandre 
seg – i høyt tempo. Siden 
midten av 1990-tallet har 
det pågått et gigantisk  
byggeprosjekt som renove-
rer de vakre, gamle eien-
dommene en etter en.

Parallelt søker unge  
kreative og/eller velstående 
”Mancunians” seg inn til 
byen. Bydelen Northern 
Quarter har blitt like hipp 
som Hoxton eller SoHo i 
London, og i Castlefield i 
sør har luksuriøse leilighe-
ter vokst fram langs kana-
lene. I dag er Manchester 
en levende kulturby som 

står seg godt i internasjonal 
sammenheng.

people’S hiStoRy 
MuSeuM
Storbritannias eneste 
museum tillegnet arbei-
derne. Den som ønsker 
å få et innblikk i hvordan 
Manchesters befolkning 
levde og arbeidet i indus-
trialismens æra, bør dra til 
People’s History Museum.
Adresse: 103 Princess Street-
Tlf. +44 161 228 7212
www.phm.org.uk

lettene for å se Manchester 
United på Old Trafford, får 
du garantert god underhold-
ning uansett hvilket lag du 
heier på. Et alternativ er å 
se Manchester City på City 
of Manchester Stadium.
www.manutd.com

gay village
Manchester er kjent som 
en sjelden tolerant by, og 
Gay Village er et så vak-
kert sted at det nesten 
alltid fremheves i brosjyrer 

 paRallelt 
SøkeR uNge  
kReative og/elleR 
velStåeNde ”MaN-
CuNiaNS” Seg iNN 
til ByeN. BydeleN 
NoRtheRN QuaR-
teR haR Blitt like 
hipp SoM hoxtoN 
elleR Soho i 
loNdoN ...

MuSeuM of SCieNCe 
aNd iNduStRy
Et av de beste museene i 
sitt slag med dampmaski-
ner, vevstoler og verdens 
eldste jernbanestasjon. 
Adresse: Liverpool Road, 
Castlefield
Tlf. +44 161 832 2244
www.mosi.org.uk

fotBall
Hvis du lykkes med å få tak 
i en av de cirka 70 000 bil-
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og reklamesammenheng. 
Her vaier regnbueflaggene 
utenfor barer, puber og 
klubber. De bedre stedene 
ligger langs kanalen, og 
gaten her er en av de grøn-
neste i Manchester, med 
overdådige blomsterkasser 
og klatreplanter på husene.

ChiNa towN
En av Europas største 
kinesiske bydeler med 
kinesiske topprestauran-
ter på rekke og rad. Her 
finner du også koreanske, 
thailandske og indonesiske 
spisesteder og butikker.

the lowRy
Stort kultursenter oppkalt 
etter Manchester-kunstne-
ren L.S. Lowry. Denne arki-
tektonisk interessante byg-
ningen ligger i Manchesters 
Dockland og rommer alt fra 
kunsthaller til barer.
Adresse: Pier 8, Salford 
Quays
Tlf. +44 843 208 6000
www.thelowry.com

CRoMa
Tenk pizza. Skjønt tvert 
imot. Det vil si at Croma 
serverer pizza, men i 
lyst, luftig og trendy miljø. 
Dessuten salater, pasta og 
andre italienske retter av 
høyeste klasse. 
Adresse: 1 Clarence Street
Tlf. +44 161 237 9799
www.croma.biz

Mat & dRikke/ 
ReStauRaNteR
Manchester byr på førsteklasses kokker, et 
utmerket lokalt kjøkken og god service. uansett 
hvilket budsjett du har, er utvalget stort. 

RooM
En av Manchesters mest 
trendy restauranter åpnet 
portene i Reforms gamle 
lokaler i slutten av 2005. 
Perfekt beliggenhet midt 
i shoppingdistriktet. For-
vandles om kvelden til 
brasserie med påtagelig 
kosmopolitisk atmosfære. 
Adresse: 81 King Street

Tlf. +44 161 839 2005
www.roomrestaurants.com

MaRket
Den familieeide restau-
ranten Market er en perle. 
Den har ligget i en bakgate 
i Northern Quarter de siste 
20 årene. Men la deg ikke 
lure av den beskjedne  
innredningen og de relativt 
lave prisene: Maten er av 
absolutt topp kvalitet. 
Adresse: 104 High Street
Tlf. +44 161 834 3743

yaNg SiNg
I China Town ligger en av 
Europas beste kantone-
siske restauranter. Åpnet 
allerede i 1968, brant ned 
i 1997 og ble gjenåpnet 
for et par år siden. Særlig 
anbefales dim sum-rettene.
Adresse: 34 Princess 
Street
Tlf. +44 161 236 22 00

MoNSooN NightS
I bydelen Rusholme like 
utenfor bykjernen ligger 
Wilmslow Road, også 
kalt the Curry Mile. Vegg 
i vegg langs hele gaten 

ligger indiske og pakistan-
ske restauranter. En av de 
bedre er neonblinkende 
Monsoon Nights en etasje 
opp i Wilmslow Road 108.
Adresse: Wilmslow Road 
108
Tlf. +44 161 224 6669

JuNipeR
I den mindre kjente bydelen 
Altrincham noen kilometer 
utenfor byen ligger Juniper, 
en av Manchesters beste 
gourmetrestauranter. 
Adresse: 21 The Downs, 
Altrincham 
Tlf. +44 161 929 4008

taMpopo
Avslappet, rimelig og svært 
populært sted med lang-
bord og benker. Fra spise-
salen ser du inn i kjøkke-
net, der Manchesters beste 
nudelretter lages.
Adresse: 16 Albert Square
Tlf. +44 161 819 1966

Destinasjon: manchester
 Se & gJøRe  Mat & DRikke  kafeeR  BaReR & natteliv  SHOPPing  BOalteRnativeR  gReit å vite



BaReR & Natteliv
love SaveS the day
Rødmalt, romslig lokale på 
Oldham Street, der det tri-
velige personalet serverer 
alt fra rettferdig-handel-
kaffe til gode viner. Et søs-
tersted finnes i nærheten 
av Deansgate togstasjon.
Adresse: 46–50 Oldham 
Street

eaRth BuddhiSt 
CeNteR
Den vegetariske lunsjre-
stauranten og kafeen Earth 
er et asketisk og rolig sted 
med god mat. Det drives 
av buddhister, og all mat er 
økologisk dyrket. Ligger i 
Northern Quarter.
Adresse: Turner Street 
16–20
Tlf. +44 161 834 9232

kafeeR

peveRil of the 
peak
Iblant varsles pubkulturens 
død. Det gjelder imidlertid 
ikke Manchester. I et lite 
hus med grønne teglstein 
inne blant moderne kontor-
bygninger ligger et av de 
beste eksemplene: 200-
årige Peveril of the peak.
Adresse: Great Bridgewa-
ter Street 127
Tlf. +44 161 236 6364

Bluu
Et av de mest populære 
stedene i Northern Quarter, 
med bar, restaurant og ute-
servering. Sprunget ut fra 
trendy Blue Note i London. 
Adresse: 85 High Street
Tlf. +44 161 839 71 95

kRo 2
Dette store lokalet med 
minimalistisk innredning, 
glassvegger og en nesten 
like stor uteservering er 
inspirert av dansk design. 
Adresse: Oxford House, 
Oxford Road
Tlf. +44 161 274 3100

SaNkeyS
En av Manchesters beste 
klubber for tiden. Spesielt 
om du liker å danse til elek-
tronisk musikk. Verdenss-
kjente dj-er kommer ofte hit. 
Adresse: Beehive Mill
Tlf. +44 779 072 9926
www.sankeys.info

det var en periode på 1980-tallet at Manches-
ter var Madchester og hacienda var den kuleste 
klubben i europa. hacienda er forsvunnet, men 
partykulturen lever videre. de beste barene og 
klubbene ligger i Northern Quarter, Castlefield  
og gay village. 

loaf
Loaf, nær Castlefield, har i 
flere år vært klubben for 
dem som liker å se og bli 
sett. Lange køer, vakter 
med headset og party i 
loungemiljø.
Adresse: Arhes 3a, 
Whitworth Street West
Tlf. +44 161 819 58 58

RevolutioN
Den opprinnelige Revolu-
tion var nabo til Loaf inne i 
Manchester. Oppfølgeren til 
”the Curry Mile” ved univer-
sitet er ikke like trendy, men 
desto mer ståkete. Mange 
studenter går hit.
Adresse: 311–313 
Wilmslow Road
Tlf. +44 161 225 7529

dRy BaR
Dry Bar var først på plass i 
Northern Quarter, og stedet 
ble åpnet i 1989 av Man-
chester-bandet New Order. 
Baren er verdt et besøk 
også i dag.
Adresse: Oldham Street 
28–30
Tlf. +44 161-236 98 40

 RødMalt, RoMS-
lig lokale på 
oldhaM StReet, 
deR det tRive-
lige peRSoNalet 
SeRveReR alt fRa 
RettfeRdig- 
haNdel-kaffe til 
gode viNeR. 
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rundt deansgate, King 
Street og St. Ann’s Square 
finner du de internasjonale 
prestisjemerkene som DKNY 
og Armani. Her, liksom på 
Bridge Street og Market 
Street, finnes også butikker 
som selger klær fra kjente, 
engelske designere. 

leter du etter det aller 
siste innen gatemote, 
bør du begi deg til North-
ern Quarters hovedgate 
Oldham Street. Her ligger 
for eksempel Arc Gallery 
Store, der massevis av 
unge designere og kunst-
nere stiller ut. I Northern 
Quarter finnes også mange 
små plate- og interiørbutik-
ker for folk med greie på 
slikt. Kunsthåndverkerne 
holder til i Manchester 
Craft Centre på Oak Street. 

Afflecks Palace på Church 
Street er også verdt et 
besøk for den designinte-
resserte. I denne fireetasje-
sbygningen samles mange 
av de ledende unge nav-
nene fra Manchester.

OM arndale centre ble 
størst på 1970-tallet, så fikk 
det en verdig etterkommer 
i 1998, da Trafford Centre 
åpnet i Dumplington-dis-
triktet utenfor Trafford Park. 
Det enorme shoppingsen-
tret inneholder stort sett 
alle de kjente klesbutikkene 
og er det største i sitt slag i 
Europa. 

et tiPs fOr den fOt-
ballsinteresserte: 
Besøk Manchester Uniteds 
butikk ved stadion i Old 
Trafford. 

det sentrale Manchester har de siste årene blitt 
gjort om til en stor shoppingsone med mengder 
av gågater og gallerier. i hjertet av sentrum finnes 
det bygningskomplekser som, ved ferdigstillelsen 
i 1972, utgjorde europas største shoppingsen-
ter under tak. arndale Centre – tretti hektar med 
over 200 butikker, disse frekventeres hver uke av 
750 000 besøkende. 

ShoppiNg

MalMaiSoN
Et annet nytt og bra Man-
chester-hotell er Malmai-
son ved Piccadilly Station. 
Utvendig ser Malmaison 
klassisk engelsk ut der det 
ligger i en edwardiansk 
teglsteinsbygning. 
Adresse: Piccadilly  
Tlf. +44 161 278 1000
www.malmaison-manches-
ter.com

gReat JohN StReet 
hotel
Ligger i et trivelig viktoriansk 
hus bare et steinkast unna 
Manchesters mer eksklusive 
shoppinggater. Personlig og 

the lowRy hotel
Et tegn på at Manchester 
utvikles raskt, er hotellene. 
For noen år siden var det få 
hoteller som holdt interna-
sjonal standard, i dag finnes 
det desto flere. Mest luksuri-
øst av dem alle er femstjer-
nes The Lowry Hotel som 
åpnet i 2001. Lyst, stilrent og 
med sentral beliggenhet.
Dobbeltrom: fra 235 GBP
Adresse: 50 Dearmans 
Place
Tlf. +44 161 827 4000
www.thelowryhotel.com

BoalteRNativeR

med få rom med flott innred-
ning. Har en takterrasse og 
egen bar hvor man trives. 
Dobbeltrom: fra 195 GBP 
Adresse: Great John 
Street, Castlefield
Tlf. +44 161 831 3211
www.greatjohnstreet.co.uk/

the JuRyS iNN  
MaNCheSteR
I gangavstand fra dette før-
steklasses hotellet ligger 
et av Manchesters vik-
tigste shoppingsentre – 
med blant annet Arndale 
Center, St. Annes Square 
og King Street. Og så fort 
du kommer ut på gaten, 
befinner du deg midt i Man-
chesters kafé- og barliv.
Adresse: 56 Great Bridge-
water Street
Tlf. +44 161 953 8807

the light BoutiQue 
aRt hotel
Dette hotellet er et mindre 
hotell og føles mer som et 
luksuriøst hjem.
Her finns leiligheter i ste-
denfor for rom - per-
fekt for den som vil bli litt 
lenger enn bare ett par 
dager. Blant annet har 
man tilgang til eget kjøkken 
hvor man blir ønsket vel-
kommen med ferske kryd-
der og andre ingredienser. 
Hotellet tilbyr 42 fullt utrus-
tede og velmøblerte taklei-
ligheter, flere av dem med 
terrasser med utsikt over 
Manchesters skyline. 
Adresse: 20 - 22 Church 
Street, Manchester
Tlf. +44 161  839 4848
www.thelight.co.uk/
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flyplaSSeR
Manchesters internasjonale 
flyplass ligger 16 kilometer 
sør for byen. Flyplassen 
har en kombinert tog- og 
busstasjon som trafikkerer 
Manchester og landet for-
øvrig. Tog til Manchester 
Piccadilly tar 20 minutter. 
Flybussene til Manches-
ter går hver halvtime. En 
taxitur til det sentrale Man-
chester tar 25 minutter og 
koster cirka 12 GBP.  

lokaltRafikk
I Manchester tar man seg 
fram med buss, tog eller 
trikk (Metrolink). For en 
turist er det enklest og bil-
ligst å kjøpe en såkalt 
Day Saver Ticket, som gir 
gratis reiser innen byen 
for 6,50 GBP (3 GBP for 
bare busser). Kjøp billet-
ten ombord. Den største av 
byens tre jernbanestasjo-
ner heter Manchester Pic-
cadilly og ligger på Fairfield 
Street. Herfra går togene til 
London.

taxi
En taxitur fra Manchester 
Piccadilly til en eller annen 
adresse i Manchester-
området koster cirka 12 
GBP. Be sjåføren beregne 
prisen på turen. Vanligvis 
får taxisjåføren ti prosent 
driks.
Mer informasjon om taxi, 
ring: 0161 489 2313 or 
0161 499 9000

poSt
Manchester Post Office 
ligger på 26 Spring Gar-
dens. I tillegg finnes det et 
tyvetalls postkontorer, åpne 

mandag–fredag 09.00–
17.30, lørdag 09.00–12.00.

apotek
Apotekene er som regel 
åpne mellom 09.00 og 
18.00. Det er ingen apotek 
som er åpne døgnet rundt 
i Manchester, men det 
finnes et vaktnummer man 
alltid kan ringe, tlf. +44 161 
0845 4647. 

taNNlege
The Kath Locke Centre, 
123 Moss Lane East, 
Hulme, tlf. +44 161 455 
0211. 
University Dental Hospital, 
Higher Cambridge Street, 
tlf. +44 161 275 6666.

telefoN 
+44 (161)

elektRiSitet
240 V, 50 Hz

fakta
iNNByggeRe
2,6 millioner

valuta
Britisk pund = GBP

åpNiNgStideR 
Butikkene har vanligvis 
åpent mandag–fredag 
10.00–20.00, lørdag 
09.00–19.00, søndag 
11.00–17.00

iNteRNett
www.visitmanchester.com
www.manchester2002-
uk.com/whatsnew
www.manchesterad.com/

aviSeR
The Guardian 
Manchester Evening 
News 
Manchester Metro 
News (gratis)

NødNuMRe
112 
999

gReit å vite tuRiStByRå
Manchester Tourist Infor-
masjon Centre ligger i 
Town Hall Extension, St. 
Peter’s Square.  
Tlf. +44 0871 222 8223
Det er også et turistbyrå på 
101 Liverpool Road samt i 
ankomsthallen på flyplas-
sen.

kaRt
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