Guide  till  Stamford  Bridge,  London  för  
Chelsea-‐fans  
Detta  är  en  guide  för  alla  grabbar  (och  tjejer)  som  reser  till  London  i  syfte  att  se  Chelsea  FC  på  
Stamford  Bridge.  Guiden  innehåller  de  bästa  pubarna,  restauranger  och  sevärdheter  i  närheten  av  
Stamford  Bridge,  West  Brompton  och  Fulham  Broadway  Station.  Helt  enkelt  några  upplevelser  som  
du  kan  passa  på  att  kolla  in,  medan  du  laddar  upp  för  matchen  eller  efter  att  den  är  slut.’  
  

STAMFORD  BRIDGE  
Där  kan  du  också  besöka  The  Chelsea  Megastore,  en  av  världens  största  souverniraffärer.    Du  kan  ta  
en  tour  med  guide  på  själva  Arenan  Stamford  Bridge  (bokas  I  förväg  via  Chelseas  hemsida)  och  besöka  
Chelseas  eget  Museum  som  ligger  norr  om  Stamford  Bridge  I  samma  hus  som  Health  Club  &  Spa.    

  
  
FULHAM  BROADWAY  Tube  station  
The  Chelsea  Health  Club  &  Spa  
Ska  det  vara  fint,  och  det  ska  det  naturligtvis,  då  bör  du  ta  en  tur  förbi  The  Chelsea  Health  Club  &  Spa.  
Skäm  bort  dig  lite  extra  på  din  upplevelse  i  Chelsea,  ladda  upp  och  koppla  av,  genom  att  boka  en  tid  
på  spaet  som  erbjuder  kropps-‐och  ansiktsbehandlingar.  Det  finns  även  gruppträningar  och  annat  som  
man  kan  boka,  och  göra  tillsammans  med  kompisar  eller  partner.  
Stamford  Bridge,  Fulham  Rd,  London  

Frankie's  Sports  Bar  &  Diner  
Frankie's  Sports  Bar  &  Diner  ligger  beläget  på  Stamford  Bridge,  så  där  kan  du  vara  säker  på  att  träffa  
på    Chelsea-‐anhängare  före  och  efter  matchen.  Det  är  av  regel  väldigt  fullt  både  före  och  efter  
matchen,  därför  kan  det  vara  klokt  att  försöka  boka  ett  bord  i  förväg,  annars  räcker  det  oftast  med  att  
komma  dit  i  god  tid  för  att  få  plats  på  denna  pub  som  tar  fotbollskulturen  på  största  allvar.  Ett  måste  
för  Chelsea-‐fans!    
Stamford  Bridge,  Fulham  Rd,  London  

  
Under  the  Bridge  
Håll  ögonen  öppna  för  Under  the  Bridge,  som  ligger  alldeles  i  närheten  av  Stamford  Bridge.  Under  the  
Bridge  är  en  konsert-‐lokal  med  många  nice  spelningar  och  med  olika  band  som  uppträder.  Det  är  väl  
värt  ett  besök  när  du  åker  till  London.  Håll  utkik  på  hemsidan  för  vilka  konserter  och  evenemang  som  
är  på  gång.  
Stamford  Bridge,  Fulham  Rd,  London  

  
The  Butcher’s  Hook  (F.d.  The  Rising  Sun)  
Här  bildades  Chelsea  Football  Club  10  mars  1905!

  
Trots  att  The  Butcher’s  Hook  öppnade  år  2005,  vilar  en  massiv  portion  gammal  sporthistoria  i  de  
väggar  som  omsluter  baren.  Hundra  år  tidigare,  år  1905,  hette  puben  The  Rising  Sun  och  det  var  på  
denna  mötesplats  som  ett  avgörande  handslag  tog  plats.  Den  10  mars  grundandes  Chelsea  Football  
Club  på  puben,  och  är  därav  en  klassisk  plats  för  klubbens  anhängande.  Idag  garanteras  du  alltid  god  
mat  till  brunch,  lunch  och  middag.    
477  Fulham  Rd,  London  

The  Chelsea  Pensioner  
Ligger  i  hörnet  av  Fulham  Road  och  Billing  Road.  Tidigare  Black  Bull  och  då  samlingsplats  för  den  
hårdföra  fotbollspubliken.  Genomgått  en  riktig  ansiktslyftning  och  på  matchdagar  tillämpas  en  policy  
där  gästerna  måste  förboka  och  sätts  då  upp  på  en  gästlista.  Fullständig  info  om  detta  finns  på,  
http://www.thechelseapensioner.co.uk/    Klicka  på  Chelsea  FC  Matchday  och  följ  instruktionerna.  
358  Fulham  Rd,  London  

Bootsy’s  Brogan  
Brogan's  –  ligger  vid  Fulham  Broadway,  snett  mittemot  ingången  till  tunnelbanan.  Den  irländska  
puben  är  mysig  och  består  av  flera  sammanlänkade  våningar  och  balkonger.  På  helgkvällar  brukar  det  
vara  bra  drag  på  Brogan's.    Ofta  uppträder  musiker  här.  
Fulham  Broadway,  Fulham  Rd,  London  

La  Reserve  
Baren  på  La  Reserve  –  ligger  i  hotellet  La  Reserve  på  Fulham  Road,  precis  utanför  Stamford  Bridge.  
Egentligen  ingen  pub  utan  en  vanlig  hotellbar  –  men  här  är  det  knökfullt  på  matchdagar.  Bra  
samlingsställe  efter  matcherna  för  lite  eftersnack  innan  man  drar  vidare  på  pubrundan.är  på  gång.  
Fulham  Rd  precis  utanför  arenan  mellan  ingångarna  west  och  east,  London  

Lloyds	
  
Ligger  en  trappa  upp  i  Fulham  Broadway-‐gallerian.  Den  första  (eller  sista)  puben  man  möter  om  man  
åker  tunnelbana  från  Fulham  Broadway.  Lloyds  ingår  i  kedjan  Weatherspoon  och  känns  aningen  
plastig.  Maten  är  dock  billig  och  bra.  På  kvällarna  är  det  ofta  bra  drag  här.  Insläpp  matchdagar  mot  
uppvisande  av  biljett,  annars  nekas  man  tillträde.	
  
Fulham  Broadway,  London	
  

	
  
The  Fox  and  the  Pheasant  
Lite  undangömd  på  en  tvärgata  från  Fulham  Road,  precis  vid  gränsen  in  i  Chelsea,  ligger  den  trevliga  
puben  The  Fox  and  the  Pheasnat.  Puben  är  väl  värd  ett  besök  under  årets  alla  månader,  med  en  
öppen  spis  att  mysa  vid  på  vintern,  och  en  härlig  innegård  på  sommaren.  Med  sitt  läge  nära  Stamford  
Bridge  råder  alltid  en  härlig  stämning  på  matchdagar,  och  många  Chelsea-‐supporters  söker  sig  dit  för  
att  tagga  till  med  likasinnade.  
1  Billing  Rd,  London  

The  Goose  
På  North  End  Road.  Den  här  puben  ligger  en  bit  från  arenan  men  är  ändå  välbesökt  på  matchdagar.  
En  anledning  är  nog  de  låga  ölpriserna.  
248  North  End  Road,  London  

The  Imperial  Arms  
Ligger  på  Kings  Road.  En  av  pubarna  kring  Stamford  Bridge  där  det  brukar  vara  sång  innan  och  efter  
577  King’s  Road,  London  

The  Jam  Tree  
The  Jam  Tree  är  en  restaurang,  bar  och  café  som  är  känd  för  sin  festliga  inredning  och  inbjudande  

atmosfär.  På  sommaren  finns  det  en  "beer  garden"  där  du  kan  smutta  på  drinkar  eller  ta  några  kalla  öl  
med  dina  vänner.  Stämningen  är  härlig  och  alla  är  välkomna  dit!  Det  är  klokt  att  boka  bord  i  förväg,  då  
det  vissa  dagar  kan  vara  alldeles  fullsatt.  
541  Kings  Rd,  London  

The  Cock  Tavern  
En  modern  pub,  som  kanske  skulle  kallas  gastropub  hade  vi  någon  gång  prövat  maten  där.  Trevlig  öl,  
trevliga  människor,  en  liten  bit  bort  från  The  Bridge.  En  personlig  CSFC-‐favorit.  
360  North  End  Road,  London  

Kona  Kai  
Idag  en  Hawaii-‐restaurang/bar  med  sliskig  intredning  och  kokosnötter,  men  här  låg  klassiska  SoHo  Bar  
och  ett  av  de  ställen  som  de  “mesta”  Chelseafansen  brukade  gå  innan  och  efter  matcher.  Därför  
nämner  vi  den.  Precis  vid  ingången  till  Stamford  Bridge  på  515  Fulham  Road.  
  
  

WEST  BROMPTON  Tube-‐station   
  

Prince  of  Wales     
En  mysig  pub  som  ligger  en  bit  från  arenan,  ett  stenkast  från  West  Brompton  T-‐bana.  
14  Lillie  Road,  London  
  

The  Atlas      
ligger  mycket  nära  Prince  of  Wales.    Har  vunnit  många  priser  för  sin  fantastiska  mat,  en  meny  som  är  
medelhavs  inspirerad.  
16  Seagrove  Road,  London  

Lillie  Langtry       
Samlingsplats  för  många  old  school  Chelsea  supportrar  som  inte  längre  löser  entré  på  Stamford  
Bridge,  utan  ser  matcherna  på  puben  istället.  
19  Lillie  Road,  London  

  
Den  här  guiden  började  sammanställas  av  Agnes  Stenlund  (nedan),  och  har  sedan  kompletterats  av  Chelsearesenären  före  
alla  andra  Harri  Hemmi  och  CSFC.  oktober  2014.  

  
Har  du  några  egna  tips  på  London-‐ställen  för  Chelsea-‐fans?  Eller  vill  du  ha  mer  inspiration?  Kolla  in  
http://www.expedia.seoch  deras  webbtjänst  http://myreallondon.expedia.se  (att  planera  din  resa  eller  dela  
med  dig  av  dina  upplevelser  med  dina  vänner!  Det  finns  ett  flertal  fler  pubar  som  frekventeras  av  Chelseafans,  
västerut  från  Fulham  Broadway  och  på  King’s  Road.  

