Guide

Sydney

Newtown har ett
färgglatt gatuliv,
med stånd fulla
av second handprylar.

Här finns allt som vi aldrig verkar att tröttna på. Stränderna,
restaurangerna, kafélivet och de tillmötesgående Sydneyborna. Trots storleken på
nära fem miljoner invånare behåller staden sin utmärkande, avslappnade stämning.

I Newtown är
stämningen ännu
mer avslappnad
än i centrala Sydney. Det känns
till och med som
en annan stad.
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De viktorianska husen i Potts
Point är en sevärdhet i sig.

5 x Staden
1. NEWTOWN
Stadsdelen, som ligger fyra
kilometer sydväst om de centrala
affärsdistrikten, är på allas läppar
nu för tiden. Newtown är en
blandning av hipster och chict.
50-talet är inne och det märks
på alla vintagebutiker som säljer
blommiga rockabilly-klänningar.
Att raka sig med kniv och varmt,
parfymerat raklödder är också
helt rätt här. Huvudgatan, King
Street, kallas även Eat Street och
det är inte så konstigt. Restaurangerna, barerna och kaféerna
slåss om vem som ska få vara
med och flirta med de nya, trendmedvetna besökarna.

2. POTTS POINT
Potts Points viktorianska hus
ligger tätt intill varandra med
mysiga kaféer och exklusiva
restauranger insprängda mellan
byggnaderna. Närheten till tågknutpunkten Kings Cross, som är
ett vulgärt festmecka med strippbarer där många tvivelaktiga
affärsmän hänger, gör att många
backpackerställen har ploppat
upp för att fånga upp ryggsäcksresenärerna som också gillar att
festa här. Potts Point är en skön
blandning mellan pretentiösa
verksamheter och så avslappnat
som man kan tänka sig.

S

ydney har ökat i popularitet, vilket också innebär att bostadspriserna har
skjutit i höjden. Det har
tyvärr också övriga priser
gjort – staden har blivit relativt dyr och
lagt sig i svenska prisklasser. Charmen,
det avslappnade ”no worries”–tänket,
de mysiga stadsdelarna och närheten
till Stilla havets stränder gör att vi
struntar i det och åker hit ändå!
Bondi Beach är favoritstranden
för många resenärer som kommer
till Sydney.

3. DARLINGHURST
Tidigare var området kring
Oxford Street mest känt som
ett red light-distrikt. I dag har
området rustats upp, men många
av barerna och nattklubbarna
finns kvar. Oxford Street är fortfarande stadens gaycentrum, och
skådeplats för det mesta som
händer under världens största,
årliga gayfestival – Mardi Gras.
På Victoria Street, som kopplar
samman Darlinghurst med Kings
Cross, ligger många populära
kaféer.

4. SURRY HILLS
Surry Hills räknas som en av
de trendigaste stadsdelarna
i Sydney just nu. Barer, uteserveringar, gallerier och hippa
butiker ligger vägg i vägg. Surry
Hills sägs faktiskt ha den största
andelen restauranger i hela
Sydney och närheten till city
gör att många besökare rör sig
i stadsdelen. Crown Street har
tagit över förstaplatsen som
den stora shoppinggatan från
Darlinghursts Oxford Street – där
många butiker nu står tomma.
På Crown Street hittar du häftiga
butiker med smycken och kläder
från internationella och lokala
designers.

Darlinghursts Victoria Street kallas
ibland för kafégatan och här ligger
många avslappnade fik vägg i vägg.

5. BONDI
Om Sydney är synonymt med
chillout så är Bondi en evig siesta.
Här bär du med dig surfbrädan
som en given accessoar när du
shoppar eller käkar lunch på
något av kaféerna i närheten av
den 800 meter långa Bondi Beach.
Stranden, vilken räknas som en
av världens bästa, lockar många
resenärer året om, samtidigt som

utbudet av shopping på de
närliggande gatorna är förvånansvärt stort. Man behöver inte
vara en mästare på surfing för
att hänga här, det är skönt att
sippa på en smoothie och bara
överblicka hippiekulturen, blandad
med den höga hipsterfaktorn som
råder i kvarteren.
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Restaurangutbudet är stort i Sydney.
Ställena har ofta uteserveringar som
passar till ett klimat med över 300
soldagar om året.
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På Sonoma får
du egentillverkat
surdegsbröd
och starkt kaffe.
Ingen stress – du
är i Bondi.

Gillar du spicy asiatiskt?
Då är KL Kitchen stället
för dig.

5 x Restauranger
1. THAI POTHONG
Konkurrensen bland thairestaurangerna i Sydney är generellt
sett enorm, men i Newtown
ligger Thai Pothong, som är
thaistället som alla pratar om.
Restaurangen har vunnit Trip
Advisor-pris och när man kommer
innanför dörren är det rymliga
stället fullsatt. Flamberad seafood
är specialiteten och rätter som
betel leaf prawns och chilli tofu
får både smaklökarna och svettkörtlarna att rinna. Servicen kan
knappast bli bättre!
294 King Street
thaipothong.com.au

2. CLAIRE’S CRÊPES
Detta är den enda crêperian
i Newtown, men det behövs
inga fler. På helgerna bildas det
köer till de fåtal stolar som sätts
upp utanför det lilla haket, men
det går även bra att trängas
där inne. De matiga galetterna
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4. A TAVOLA
fylls med godsaker som svamp,
färskost och spenat, medan
nutella- och banancrêpes lockar
den sötsugne. Nick Roth driver
stället och är serviceinriktad
ut i fingerspetsarna. Stängt
måndagar.
457A King Street
facebook.com/pages/
Claires-Crepes

3. SONOMA
Det är egentligen mer ett kafé
än en restaurang och har ett
saftigt, egentillverkat, organiskt
surdegsbröd som serveras till
alla rätter. Sonoma finns i sex
olika stadsdelar, men det är i
Bondi, ett stenkast från havet,
som man verkligen njuter av
brödet och kaffet. Deras berry
muffin är fullproppad av skogsbär och måste provas!
178 Campbell Parade, Bondi
sonoma.com.au

När du blir sugen på italienskt
finns tack och lov A Tavola med
sina slowfood-inspirerade pastarätter (som tillverkas på plats)
och röda viner på Darlinghursts
Victoria Street. Menyn presenteras vid bordet, det finns inte
så mycket att välja mellan och
rätterna, som är hämtade från
Abruzzo-regionen, skiftar ofta,
men det känns genuint italienskt.
Det finns även en systerrestaurang
i Bondi.
348 Victoria Street
atavola.com.au

5. KL KITCHEN
På Llankelly Place, som är en
liten avstickargränd till Potts
Points Macleay Street, hittar
vi detta lilla hål i väggen. Här
serveras stora portioner av
riktigt smakrika malaysiska och
kinesiska rätter. Seafood laksa
kan varmt rekommenderas, den

lämnar långa svettspår i pannan.
Priserna ligger på 100–200
kronor för en huvudrätt. Det går
bra att ta med eget vin (notera
skylten ”bring your own”, BYO)
för fyra dollar korköppningsavgift per person.
38 Llankelly Place
klkitchen.com.au

Sydney är en stad som det
tar ång tid att lära känna
ordentligt.

5 x Shopping
1. KAKAWA
Gillar du choklad så är det här
stället för dig. All choklad är
handgjord, utan tillsatser eller
konserveringsmedel och måste
därför förtäras relativt snabbt.
Men det är inga problem när vi
pratar om saker som kola, täckt
med mörk choklad och smaksatt med havssalt. Produkterna
tillverkas i butiken i Darlinghurst
där hantverksproceduren är en
fröjd för ögat.
147 William Street
kakawachocolates.com.au

2. CAMILLA
Kändisar som Beyoncé bär den
australiensiska designern Camilla
Franks silkesklänningar. Camilla
har tre butiker i Sydney, och den
som smälter in bäst i bilden av
smakfullt, avslappnad stil är den
på Bondi, nära stranden. Ledsen
killar, men det finns bara ett fåtal
plagg till er, detta är kvinnornas
drömbutik – om man gillar bra
kvalitet, sköna tyger, mönster
och färg!
132A Warners Avenue, Bondi
Beach
camilla.com.au

5 x Hotell
1. MERCURE HOTEL
Ett standardhotell i en hotellkedja som är fräscht och ligger
perfekt till mitt i Kings Cross
– ett stenkast från Potts Points
bar- och restaurangliv. Dubbelrum från 1 000 kr/natt, exklusive
frukost, om du är ute i god tid.
226 Victoria Street
mercuresydneypottspoint.com

2. MORGANS BOUTIQUE
HOTEL
De 27 rummen är minilägenheter
med kök och tillbehör. Vill man
gå ut och äta finns det dock en
uppsjö av restauranger i Darlinghurst – ett stenkast från hotellet.
Det ligger centralt och från
takterrassen har du utsikt över
Harbour Bridge. Rummen kostar
mellan 800 och 1 100 kronor utan
frukost.
304 Victoria Street
morganshotel.com.au

3. RAVESI’S
Här kommer ett hotell som inte
bara har en fantastisk utsikt över
Bondi Beach, utan även ett bra
nattliv i form av tre barer och en
restaurang. Hotellet ligger nära
till shopping, kaféer, barer och
givetvis Sydneys mest kända
strand. Havsutsikten från rummen
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är värd sina 2 000 kronor. Det
billigaste dubbelrummet kostar
ca 1 500 kr/natt, exklusive
frukost.
118 Campbell Parade
ravesis.com.au

4. ARTS HOTEL
Gatan Oxford Street är inte bara
känd för sitt nattliv utan även
för sin exklusiva shopping. Arts
Hotel ligger i Paddington, där
märkesbutikerna ligger tätt och
härifrån är det lätt att ta sig ner
till Bondi med buss, eller varför
inte använda hotellets utomhuspool? Dubbelrum från ca 700 kr/
natt, exklusive frukost.
21 Oxford Street
artshotel.com.au

5. SPRINGFIELD LODGE
Ett budgethotell i Potts Point
med restaurang, bar och kafé.
Eftersom det ligger mitt i festmeckat Kings Cross kan störande
ljud tränga in i vissa rum, medan
andra är tysta. Rent och fräscht
med trevlig personal. Dubbelrum
från ca 600 kr/natt, exklusive
frukost.
9 Springfield Avenue
sydneylodges.com/lodges/
springfield-lodge

Morgans
Boutique
Hotel på
Victoria
Street är
ett mysigt
hotellalternativ.

på Bondi Beach.
35 Hall Street
muchachoclothing.com

5. HOLY KITSCH
Det här är butiken för dig som
gillar kitschiga prylar med mycket
färg. Här finns mycket handgjort
från Mexiko, som till exempel
glittrande dödskallar, keramikvaror och rosa plastflamingos.
Man kan faktiskt inreda en hel
lägenhet med saker härifrån,
om man bara vågar tänja lite på
gränserna. El día de los muertos
(de dödas dag) är en stor högtid i
Mexiko och det har man tagit till
vara på hos Holy Kitsch. Butiker
både i Newtown och Surry Hills.
4 Enmore Road, Newtown
321 Crown Street, Surry Hills
holykitsch.com.au

Muchachos
kulörsprudlande
kläder piggar
upp både tjejer
och killar som
vill shoppa nytt
strandmode.

3. RETROSPEC’D

Med utsikt över Bondi Beach
går det nog inte att hitta ett
hotell som ligger bättre till än
Ravesi’s.

Skinnväskor, nya
som begagnade,
hittar du framförallt i Newtowns
butiker.

Handgjorda klänningar från
50-talet, samt en och annan
cool skjorta utgör sortimentet.
Retrostilen dominerar i Newtown
och Retrospec’d har tagit vara på
trenden till fullo. Klänningarna,
som hämtade ur någon 50-talsrulle, kostar runt 200 dollar styck
(cirka 1 200 kronor) och tillverkas
inte i stort antal, så du lär vara
ganska ensam om att bära dem.
Sortimentet går även att shoppa
på nätet.
486 King Street
retrospecd.com

Australiska designern Camilla har
lyckats förföra kändisar över hela
världen med sina silkesplagg.

4. MUCHACHO
Bondi-baserade designern Andy
Cameron lade sitt finansjobb på
hyllan, åkte till Centralamerika
och ”levde i nuet”. Med den
inspirationen gör han nu levande,
färgglada t-shirts, linnen, shorts
och klänningar med en avslappnad
attityd till livet. Vill du se cool ut
på stranden? Shoppa bikinin eller
badshortsen i butiken som ligger

Gillar du att shoppa är
Sydney staden för dig.
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På Newtown Hotel har du utsikt
över stadsdelen med samma namn.
På kvällen skruvas musiken upp
och partyt startar.

5 x Barer
1. THE BOURBON

3. NEWTOWN HOTEL

5. MAD PIZZA

Detta är ett bra förfestställe i
slutet av Kings Cross med billiga,
klassiska drinkar. De bästa platserna är på uteserveringen där du
hör livebandets saxofoner och
samtidigt kan prata ostört. Det
är stämningen som är bäst
– inspirerad från The Bourbon
i New Orleans med en Sydneytwist: en blandning av alla slags
åldrar och karaktärer som samlas
före utgång.
22 Darlinghurst Road
thebourbon.com.au

Hit kommer alla som gillar
att festa, och Newtown Hotel
fungerar som en perfekt start på
kvällen med sina öppensinnade
barer. En ny lag har nyligen antagits i centrala Sydney som säger
att ingen släpps in i barer eller
nattklubbar efter 01.30. Lagen
gäller inte i Newtown – vilket leder
till att festprissar söker sig hit.
På Animal Restaurant på andra
våningen grillas varje kväll ett helt
lamm på spett och här serveras
även andra grekiska rätter.
174 King Street
newtownhotel.com.au

Ja, pizzorna är galet goda, så
namnet stämmer. Tunna, vedugnsbakade pizzor tillsammans
med en kanna cocktail som består
av vodka, olika likörer och juicer,
beroende på vilken smakupplevelse du vill ha. Mad Pizza är
en restaurang och barhäng i ett,

2. TOKYO SING SONG
I Newtown är det här uppstickaren
som folk pratar om. Baren ligger
i Marlborough Hotels källare
och är öppen onsdag till söndag
23–06. Som namnet antyder
hålls karaoke på onsdagar, och
på torsdagar är det gaykväll.
Varje månad förnyas koncepten,
de kan innehålla olika liveband,
dj:s och färgglada personligheter.
145 King Street
facebook.com/tokyosingsong
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4. THE VICTORIA ROOM
Eftermiddagste för 300 kronor,
kanske? Varje lördag och söndag
samlas Sydneyborna efter lunch
i denna mysiga boning med
förnäma soffor och fåtöljer. Den
långa cocktaillistan gör det värt
att komma hit även kvällstid,
speciellt på helgerna då det blir
packat och livligt.
235 Victoria Street
thevictoriaroom.com

Tokyo Sing Song är
den hetaste baren i
Newtown just nu.

som dessutom har dj:s som spelar
funkiga beats i bakgrunden. Det
finns fem olika Mad Pizza i stan
– i Darlinghurst, Potts Point, Surry
Hills, Bondi och Newtown – så det
är bara att välja!
madpizza.co

Yum Chas dumplingar
är antagligen de bästa
du får i Sydney.
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5 x Aktiviteter
1. SURFA BONDI

3. YUM CHA

Okej, Bondi lever lite i en egen
bubbla. Men det är en skön
sådan, där surfing är en stor
del av tillvaron. Det finns flera
surfskolor längs med stranden
och att hyra en bräda kostar runt
300 kronor om dagen. Livsstilen
i Bondi och närliggande stränder
kretsar kring surfing, så varför
inte ge vågorna en chans? Alldeles i början av stranden ligger
Bondi Icebergs – för den som vill
simma kontrollerat i bassäng.

Att äta Yum Cha är en erfarenhet.
Dumplingarna, eller dim sum,
ska avnjutas tillsammans med
kinesiskt te (yum cha betyder
dricka te på kantonesiska). De
godaste är med räkor och spenat,
och kommer in på rullande vagnar
tillsammans med ett stort antal
andra rätter, sedan är det bara
att tacka ja eller nej, beroende på
vad man gillar. Den mest centrala
restaurangen som serverar yum
cha heter Marigold.
683 George Street
marigold.com.au

2. KINGS CROSS ORGANIC
FOOD MARKET
Varje lördag mellan 9 och 14
spelas det fransk musik, serveras
crêpes, organiskt kaffe, frukt
och grönsaker i Fitzroy Gardens,
nära Kings Cross. Så i stället för
att äta frukost hemma, ta dig hit
och få en nypressad apelsinjuice
eller kålsmoothie. Mysfaktorn är
på topp, vissa besökare verkar ha
gått direkt från sängen och hit,
men det är ingen som bryr sig om
utseendet en lördagsmorgon – vi
är i Sydney.
Fitzroy Gardens, Macleay Street

Bondi Beach är en bra start
och avslutning på din vistelse
i Sydney.

4. HITTA DEN GODASTE
GLASSEN
Köerna utanför Messinas glassbarer i Darlinghurst, Surry Hills
och Bondi talar sitt tydliga språk.
Den sicilianska glassen utan
färgämnen eller andra tillsatser
är äkta gelato och det finns
över 40 smaker representerade.
Att ta en glass på Messina hör
liksom Sydney till.
gelatomessina.com

Rakning och
klippning på
klassiskt vis?
Hawleywood’s
tar yrket på
knivskarpt
allvar.

5. FEMTIOTALSRAKNING
Liksom 50-talsmodet har fått
fäste i Newtown med sina
många butiker som säljer
klänningar, har Hawleywood’s
Barber Shop gått tillbaka till
det traditionella sättet för
män att rakas och klippas.
Rakningen sker i den riktning
som håren växer. Både löddret
och handdukarna är varma,
och doften från parfymen i
produkterna sitter i länge efter
behandlingen. Öppet alla dagar
utom söndagar.
432 King Street
hawleywoods.com

