Portsmouth
Den historiska staden vid havet
Historia & Arv

Spinnaker Tower, Portsmouth

Portsmouth är Storbritanniens största örlogshamn, med en
livlig och dynamisk marina som är full av härliga ställen att se
och saker att göra. Den ligger på Englands sydöstra kust,
mindre än två timmar från London Waterloo.

mer än 800 års marinhistoria inom det fortfarande
fungerande skeppsvarvets omgivningar. Du kan gå ombord
på amiral Lord Nelsons skepp HMS Victory, världens äldsta
örlogsfartyg, eller upptäcka historien om Mary Rose, ett
kungligt flaggskepp från 1400-talet som steg upp från
havsbotten utanför Portsmouth 1982.

Här finns Englands finaste maritima kulturarv, en torn som är
en attraktion i världsklass samt teatrar, museer och gallerier,
shopping utmed sjösidan och fina ställen att äta och dricka.
Portsmouth grundades 1180 och fick sina stadsrättigheter av
kung Rikard I (Rikard Lejonhjärta) år 1194. Sedan dess har
staden varit en viktig aktör i många stora historiska
händelser, inklusive Nelson sista slaget vid Trafalgar, segling
för första flottan till Australien år 1787, och D-Day landningar
i 1944. Stadens mest populära kulturattraktion är
Portsmouths historiska skeppsvarv som visar föremål från

Vid andra ställen på kusten och i havet kring Portsmouth
hittar du D-Day Museum som är Storbritanniens enda
museum tillägnat andra världskrigets landstigningar i
Normandie. Du kan också besöka Southsea Castle, byggt av
Henrik VIII, liksom många historiska fort, fåfängor, torn och
Royal Marines Museum. På Portsmouth Museum finns “Story
of Portsmouth” en fantastisk utställning som visar hur livet i
staden har förändrats genom århundradena.
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Portsmouth Historic Dockyard

Avstånd från London

Hela 170 meter ovanför Portsmouths hamn och sundet Solent
reser sig utsiktstornet Emirates Spinnaker Tower som är
högre än Big Ben och London Eye, och redan har etablerat
sig som en nationalikon för Storbritannien. Det tar mindre än
30 sekunder att nå toppen med hiss och panoramat från
utsiktsdäcket (inomhus och utomhus) sträcker sig upp till 37
kilometer i alla riktningar, och bjuder på hisnande vyer över
Solent och Isle of Wight. Det finns också ett café högst upp
och ett nervkittlande glasgolv om du vågar prova! Nere på
Gunwharf Quays finns det bra shopping med drygt 90
märkesbutiker och barer, caféer och restauranger, många
med utsikt över hamnen.

•

Med South West Trains tar det lite drygt 1,5 timme från
Waterloo

Mer om Portsmouth
www.visitportsmouth.co.uk

Mer om kulturattraktionerna i sydöstra England
www.visitsoutheastengland.com

Bästa besökstid

En tur med färjan i bara 5 minuter tar dig till Gosport där du
får tillgång till ytterligare 38 km sjösida, marinor, imponerande
marina kulturarv och prisbelönta, interaktiva museer. Gör en
rundvandring i Storbritanniens enda existerande ubåt från
andra världskriget på Royal Navy Submarine Museum eller lär
dig mer om de vapen som flottan använde i prisbelönta
museet Explosion! - Museum of Naval Firepower.
Om du söker något verkligt unikt ställe att bo på bör du prova
Solent Forts – de prisbelönta, konstgjorda öarna som
byggdes på 1700-talet för att skydda sydkusten mot invasion,
men som nu är ett lyxhotell!

•

•
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Tack vare hamnen och
sjöstråket är Portsmouth
ett härligt resmål om
sommaren
I december är det Victorian
Christmas Festival och
shopping som gäller

Fakta
I Portsmouth föddes Charles
Dickens, den världsberömda
författaren
Det har tagit över 30 år att gräva
fram 19 000 föremål från Mary
Roses vrakplats – dessa finns
nu utställda i Mary Rose
Museum inne i Portsmouth
Historic Dockyard.

