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Prezentarea orasului
www.primariatm.ro/index.php?meniuId=2&viewCat=172&viewItem=430

NOTTINGHAM

Comitatul Nottinghamshire / Regiunea East Midlands / Marea Britanie
www.nottinghamcity.gov.uk
Data înfratirii:
7 octombrie 2008 &ndash; Acord de parteneriat
29 octombrie 2009 &ndash; Întelegere de cooperare
Despre oras
Populatie:

318.900 locuitori (2015), respectiv 1.543.000 locuitori în
zona metropolitana
Suprafata:
74,61 km2
Situare geografica:
În centrul Angliei, la 128 m deasupra nivelului marii
Capitala Regiunii East Midlands
52° 57´ 0½ N
1° 8´ 0½ W
Nottingham altadata

Nottingham este numit &bdquo;Regina East Midland-ului&rdquo;, si aceasta nu numai datorita faptului ca
regii Angliei tineau curte aici, atunci când se duceau la vânatoare în vastele paduri care înconjurau orasul.

Locuitorii din cele mai vechi timpuri traiau probabil în grote &ndash; în nicio parte din Marea Britanie nu
exista atât de multe urme de adaposturi si galerii subterane. Cea mai celebra pestera de gresie,
&bdquo;Mortimer&rsquo;s Hole&rdquo;, cu un trecut legendar, se afla chiar sub castelul Nottingham.
Pentru copiii din Marea Britanie, Nottingham ramâne legat de numele lui Robin Hood. La nord de oras, în
padurea din Sherwood, care si-a pastrat pâna astazi caracterul romantic, îsi avea salasul cel mai celebru dintre
oamenii certati cu legea. Vestitul haiduc jefuia negustorii care treceau prin padure, împartind apoi prada
saracilor. Astazi Robin Hood continua sa traiasca în nenumarate balade, legende, piese de teatru si filme. La
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fel, functia de serif de Nottingham, dusmanul sau de moarte de odinioara, continua sa existe.
Pestera de gresie

Nottingham în prezent

Situat în centrul Comitatului Nottinghamshire, orasul de pe River Trent, cu splendidele sale parcuri vechi, un
amestec de tihna si trepidatia vietii comerciale, si-a pastrat caracterul sau cu totul specific. Turistii vin aici cu
placere, pentru marturiile trecutului, peisajul feeric si nenumaratele posibilitati de excursii, dar si pentru
sociabilitatea unei metropole.
Centrul orasului si vechea piata istorica sunt dominate de &bdquo;Council House&rdquo;, primaria. Turnul
sau, care se ridica deasupra fatadei ornate cu coloane, este socotit unul dintre simbolurile Nottinghamului.

Cladirea Primariei din Nottingham

Padurea Sherwwod

Economie
Dantela a facut numele orasului celebru în lumea întreaga, iar Lace Centre, aflat într-una dintre cele mai
vechi cladiri ale orasului, sta marturie. Industria textila, cu tricotajele sale, este unul dintre cei mai vechi piloni
ai economiei locale.

Sucursale internationale ale industriilor de produse farmaceutice, de biciclete si de tutun. Dezvoltare în
sectorul servicii si cel administrativ, congrese si turism. Centre comerciale: Broad Marsh Centre si Victoria
Centre.
Stiinta si educatie
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Campus Universitar

Universitatea din Nottingham, Universitatea Trent din Nottingham. Administratia orasului si Universitatea
din Nottingham colaboreaza la crearea Centrul de studii stiintifice HighfieldsScience Park, menit sa
promoveze întreprinderi de înalta performanta.
Cultura

Theatre Royal

si interiorul teatrului

Theatre Royal, Nottingham Playhouse, Nottingham Theatre Club (Lace Market Theatre), Cooperative Arts
Theatre
Sport

Nottingham Arena

Doua cluburi de fotbal în prima liga, terenul de cricket Trent Bridge, hipodrom (obstacole si curse) la
Colwick Park, centru acvatic national &bdquo;Holme Pierrepoint&rdquo;, sala polivalenta Victoria and
Portland Leisure Centre, circuit automobilistic Donington Park.
Timp liber

Pe lânga vechea cetate, un alt punct de atractie este Wollaton Hall, considerata de multi cea mai frumoasa
curte senioriala în stil elisabetin din întreaga tara.
Manastirea Newstead Abbey
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În mânastirea Newstead Abbey, aflata nu departe de oras, poetul Lord Byron si-a petrecut aproape doua
decenii din viata sa. Moara de vânt a lui George Green a fost restaurata. Morarul este considerat astazi drept
unul dintre cele mai însemnate genii matematice ale Marii Britanii, admirat chiar si de Albert Einstein. Cel
mai cunoscut fiu al orasului Nottingham a fost însa William Booth, întemeietorul Armatei Salvarii.
Excursionistii aflati în cautare de locuri istorice nu vor pierde ocazia sa cunoasca doua dintre cele mai vechi
hanuri britanice, &bdquo;The Salutauin Inn&rdquo; si &bdquo;Ye Olde Trip to Jerusalem&rdquo;, despre
care se spune ca ar fi gazduit cândva pe cruciati.
De peste 1000 de ani, faimosul &bdquo;Târg de gâste&rdquo; atrage în fiecare an în octombrie o multime de
oameni veniti din împrejurimi si de departe.
Orasul ofera fiecaruia ceva, atât amatorilor de sport cât si celor care prefera plimbarile pe malul râului, ori în
parcuri si gradini amenajate. Împrejurimile sale pline de farmec fac si ele ca vizitatorii aflati în East Midlands
sa se simta foarte încântati. Strazile exclusiv pietonale si existenta unei linii gratuite de autobuz transforma
hoinaritul prin acest oras într-o adevarata placere.

Transport

Legatura la autostrada M1 (200 km pâna la Londra, 110 pâna la Leeds, 60 km pâna la Sheffield). Tren
intercity Nottingham &ndash; Londra (2 ore de mers). Aeroportul international East Midlands (la o distanta de
15 km) si Aeroportul Birmingham (la distanta de 80 km), Aeroportul Tollerton pentru firme si avioane
particulare. River Trent este navigabil pâna la Nottingham.
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