Brighton
Matparadiset vid havet
Mat & Dryck

Brighton Pier

På mindre än en timme från London Victoria eller 30 minuter
från Gatwick flygplats hittar befinner du dig i Brighton på
sydkusten. Staden är både modern och traditionell och har allt
du kan önska av en resa till Storbritannien. Brighton kallas
även “London by the Sea” och har ett kungligt slott, elegant
Regency-arkitektur, bra shopping, museer och attraktioner,
men med en extra bonus i form av strandpromenaden,
viktorianska piren och stranden. Royal Pavilionär en av de mest
ikoniska byggnaderna i Storbritannien och den ligger mitt i
hjärtat av staden. Det har indisk exteriör och kinesisk interiör
och här bodde prinsregenten och sedermera kungen George
IV, vilket gör det till en viktig del av stadens historia. Brighton
Dome är kanske mest känd som den arena där poplegenderna
ABBA vann Eurovision Song Contest 1974.

och består av vindlande gränder och en extraordinär blandning
av antikviteter och smyckesbutiker, caféer och chica
restauranger.
Brighton & Hove har ett växande rykte som ett mat-Mekka.
Med över 400 eleganta restauranger, fräcka caféer och barer,
traditionella fish&chips-butiker eller frukost och glass på
sjöstråket har du alla valmöjligheter. Det finns en tydlig
cafékultur i staden med massor av avspända, kosmopolitiska
ställen att varva ner på. Oavsett om du vill kolla dina mail på ett
WiFi-café, snacka med vänner om jazz eller unna dig en
traditionell Cream Tea – Brighton har det.
Från megafunkigt till mer traditionellt – här finns också några
häftiga pubar och barer som sprudlar av design, fina viner,
riktig Sussex-ale, rejäl pubmat och livemusik.
Fisk och skaldjur är en specialitet i staden och du kan njuta av
mat som passar för en kung på English’s of Brighton, en

Du kan också gå tillbaka i tiden och upptäcka historiska
shoppingkvarteret The Lanes som har anor från 1600-talet
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Afternoon Tea i The Grand Hotel, Brighton

Brighton Pavillion

Mer om restauranger i Brighton

ledande oberoende fiskrestaurang & ostronbar som serverar
klassiska favoriter och moderna skaldjursrätter. Brighton drar
full nytta av sin havsutsikt med flera matmöjligheter på
strandterrasserna såsom Brighton Music Hall, Ohso Social
och Riddle and Finns där du kan få en tidig frukost eller ta en
cocktail i solnedgången.

www.visitbrighton.com/eating-and-drinking

Mer om restauranger i sydöstra England
www.visitsoutheastengland.com/things-to-do/food-and-drink

Mer om charmiga bypubar
www.greatcountrypubs.com

Om du vill unna dig något extra ska du prova på choklad- och
tårtprovning på ChoccyWoccyDooDah eller glass- och
sorbetprovning på Boho Gelato. La Cave à Fromage är en
fantastisk ostbutik och provsmakningscafé i Hove som erbjuder
de bästa osttallrikarna i hela Sussex, tillsammans med viner från
små vingårdar runt om i Frankrike.

Fakta
Brighton hade ursprungligen tre pirer: Chain Pier, West Pier och
Palace Pier. Idag återstår endast Palace Pier som nu enbart kallas
“Brighton Pier”. De utbrända resterna av West Pier kan ses och har
nu blivit ett ikoniskt landmärke vid havet

Under 2016 invigs Europas högsta rörliga torn –British Airways
i360 – med en Sky Bar där du har en makalös och kan se 40
km ut över sydkusten samtidigt som lyssnar till levande musik
och dricker champagne! Det kommer också att finnas en ny
marknivå 400 sitsig brasserie och tesalonger.

Brighton är Storbritanniens inofficiella gay-huvudstad

Bästa besökstid
•

Avstånd från London
•
•

•

Bara 30 minuter från Gatwick Airport med Gatwick Express
Mindre än en timme från London Victoria med Southern Trains
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Brighton är en härlig brittisk sommarstad så juli och augusti är
populära månader
I maj är det Brighton Arts Festival och Brighton Fringe Festival

