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Opstappen dicht bij huis

Limburgse reisgenoten

Limburgse reisbegeleiding

In de sporen van de Beatles in Liverpool &
Londen

Met vertrouwen op reis!

Unieke programma's

Uitsluitend fijne hotels

6 dagen vanaf

€ 795,- p.p.

Combireis voor de muziek én
cultuurliefhebber met overnachting in hét
bekende Beatleshotel

Inclusief
Tijdens deze reis combineren we de historie van “The Beatles” en hun
thuisstad Liverpool waar ze hun sporen meer dan ergens anders
hebben achtergelaten. Geniet van geweldige excursies en naast
Liverpool van metropool als Londen. Een reis die de échte Beatleliefhebber mee moet maken! Ook voor de niet-muziekliefhebbers
geschikt, want buiten de historie van deze wereldberoemde band, zijn
er talrijke hoogtepunten ingebouwd. Geniet van cultuur, de leukste
pubs en restaurants. U reist per luxe touringcar met een eigen
chauffeur en een aparte reisbegeleider die u de gehele reis zal
begeleiden en u van alle benodigde informatie zal voorzien.

Vervoer per luxe touringcar
1 overnachting aan boord P&O Ferry
Zeebrugge - Hull
Diner aan boord ferry
Ontbijt aan boord ferry
3 overnachtingen incl. ontbijt in het
Hard Days Night Hotel**** in
Liverpool
1x diner in een lokale pub in Liverpool
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Dag 1 - Heenreis – Zeebrugge naar Hull
Vanochtend vertrekken we vanuit onze opstapplaatsen in Limburg
naar Brugge. Hier heeft u gelegenheid op eigen gelegenheid een
wandeling te maken en te lunchen. In de namiddag brengen wij u
naar de haven van Zeebrugge voor inscheping op de nachtferry naar
Hull. Aansluitend dineren en overnachten we aan boord van deze P&O
Ferry. De rest van de avond geniet u van voldoende vermaak aan
boord.
Tip: Wij adviseren u voor de overtocht om voor de overnachting aan
boord een extra klein tas met de benodigde spullen mee te nemen.

Dag 2 - York & Liverpool
Na een nacht op zee en ontbijt aan boord, vertrekt u vanuit de haven
van Hull naar York, één van de meest romantische en
sprookjesachtige stadjes van Engeland. U moet zeker wandelen door
de Shambles, een middeleeuwse straat uit de veertiende eeuw met
prachtige vakwerkhuizen van hout. Er zijn veel winkels, cafeetjes en
restaurants, het lijkt wel alsof u een reis door te tijd maakt! Geen
wonder dat deze omgeving werd gebruikt om Diagon Alley in de
Harry Potter films te creëren. In de namiddag vertrekken we naar
Liverpool, waar we inchecken in ons hotel. Zéér toepasselijk laten wij u
logeren in het centraal gelegen Hard Days Night hotel ****! Deze
prachtige havenstad heeft veel te bieden. Dat gaat u de komende
dagen merken. Ontdek de vriendelijkheid van stad en de bevolking.
“We’ll never tan you away” zong een andere beroemde artiest (Gerry
Marsden) in zijn liedje Ferry Cross the Mersey. Vanavond dineren we in
een lokale pub voor het echte Engelse gevoel!

Dag 3 - “Day in the life” of the Beatles
Good Morning! Vandaag een echte ‘Beatles” dag. Na het ontbijt zien
we o.l.v. een ervaren lokale gids alle Beatles hoogtepunten van
Liverpool. We zien de plek waar John kennis maakte met Paul. We
bezoeken Strawberry Field en lopen door Penny Lane. De huizen waar
de jongens zijn geboren en opgegroeid. Natuurlijk hoort daar ook het
huis van tante Mimi bij, zij voedde immers John op. De School of Arts
en nog veel meer plekken in deze bijzondere stad van de Fab Four. ’s
Middags kunt u op eigen gelegenheid een bezoekje brengen aan bijv.
The Cavern Club in Matthews Street, waar op veel middagen en
avonden livemuziek is. Veel plekken in deze omgeving herinneren
aan The Beatles. U kunt u laten fotograferen op een bankje naast
Eleanor Rigby. Maar ook de talloze winkeltjes boordevol Beatles
spulletjes nodigen uit tot een bezoekje. Voetballiefhebbers kunnen
bijvoorbeeld een bezoek brengen aan het imposante Anfield Stadion
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gelegen aan Anfield Road (optioneel). Het diner is vandaag op eigen
gelegenheid. Uw hotel ligt midden in het centrum, dus er is volop
keuze aan restaurants, uw reisbegeleider zal u hier graag over
informeren.

Dag 4 - The Beatles Story & Vrije tijd
Deze dag staat in het teken van een bezoek aan het museum “The
Beatles Story”. Na het ontbijt bezoekt u dit prachtige museum waar
leven en werk van The Beatles op een indrukwekkende manier in
beeld zijn gebracht. U beleeft het hele levensverhaal inclusief diepteen hoogtepunten. Het museum ligt aan het prachtig gerestaureerde
Albert Dock, hier vindt u vele winkeltjes, restaurants en terrasjes.
Bovendien zijn er nog andere interessante musea, zoals Tate Liverpool
of het Museum of Liverpool. Het ligt allemaal op loopafstand. U krijgt
ook tickets voor een boottocht over de Mersey, vanaf de rivier heeft u
een prachtig uitzicht over de stad. Diner op eigen gelegenheid.
Tip: bezoek in het stadscentrum zeer zeker ook de Anglican
Cathedral.

Met vertrouwen op reis!

Halve dagexcursie Beatles Tour met
lokale gids in Liverpool
Entree Beatles Story Museum
Boottocht Ticket Mersey
1 overnachting incl. ontbijt in Holiday
Inn Hotel London Kensington High
Street****
Rondrit door Londen
Entreeticket London Eye
Shuttle-overtocht Folkestone - Calais
Stadsplattegrond Liverpool
Stadsplattegrond Londen
De Limburger Reizen reisbegeleider
gedurende de gehele reis

Exclusief
Niet genoemde maaltijden
Eventuele verzekeringen

Dag 5 - Stratford Upon Avon & Londen

Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking

Na het ontbijt verlaten we Liverpool en rijden we via Stratford Upon
Avon -de geboorteplaats van William Shakespeare- naar de bruisende
wereldstad Londen. Hier maken we een uitgebreide stadstour langs
o.a. Buckingham Palace, Westminster Abbey en Houses of
Parliament. Natuurlijk moet u – in het kader van deze Beatles-reis –
even wandelen over Abbey Road. In de beroemde Abbey Road
Studio’s hebben de Beatles veel van hun nummers opgenomen.
Aansluitend gaan we naar het Holiday Inn Hotel London Kensington
High Street****voor check- in van de laatste nacht. Aansluitend heeft u
de rest van middag en avond vrije tijd in het centrum van Londen. U
zult genieten van elke minuut die u doorbrengt in deze metropool vol
cultuur en historisch erfgoed. Vanaf uw hotel wandelt u in 15 minuten
naar de beroemde Museum Mile en de wijk Earl’s Court. Het diner is
op eigen gelegenheid. Londen heeft zoveel te bieden!
Uw reisbegeleider zal u hier graag over informeren.

Dag 6 - Londen – London Eye en thuisreis
Na het ontbijt rijden we naar de omgeving van de London Eye. Hier
ontvangt u tevens de tickets om deze ochtend aan boord te gaan van
dit beroemde reuzenrad. Hoog in de lucht heeft u een spectaculair
zicht over de stad. Daarna heeft u vrije tijd in de omgeving. In de
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middag verlaten we Londen en rijden we naar Folkestone voor de
“shuttle”-overtocht naar Calais. Daarna rijden we via België terug naar
Limburg waar u in de avond aankomt. Uw reisbegeleider zal u
informeren over de verwachtte aankomsttijd.

Hotel informatie
Hard Days Night Hotel**** - by Beatles inspired Hotel
We overnachten in een uniek hotel. “HET” Beatles hotel van Liverpool,
Hard Days Night Hotel gelegen in de bruisende wijk Cavern. Het hotel
beschikt over een eigen restaurant en een stijlvolle cocktailbar. Het op
de Beatles geïnspireerde hotel heeft exclusieve kunst en kamers met
gratis WiFi. Alle kamers zijn modern ingericht met Beatles-kunst en
modern meubilair. Het hotel is gevestigd in een monumentaal pand,
op slechts 10 minuten lopen van de beroemde Albert Dock. Liverpool
One ligt 150 meter verder en het centraal station van Liverpool ligt op
10 minuten lopen. Een super ligging en geweldig verblijfshotel dat
geheel past binnen het thema van deze reis!

Hotel verzorging: Conform programma
Eenpersoons(hut): € 235,Tweepersoonskamer (binnenhut): geen toeslag
Tweepersoonskamer (buitenhut) (op aanvraag): € 25,Hotel website: http://www.harddaysnighthotel.com/?cid=gplace...
Hotel adres: North John Street, Liverpool L2 6RR, Verenigd Koninkrijk
Trip Advisor: tripadvisor.nl

Holiday Inn London Kensington High Street
Het Holiday Inn London Kensington High St. heeft een zeer centrale
ligging en biedt comfortabele kamers. Het hotel bevindt zich op
slechts 2 minuten wandelen van Kensington High Street en 10
minuten van Hyde Park. Het metrostation High Street Kensington ligt
150 meter verderop en biedt verbindingen met heel Londen. Het hotel
beschikt over een restaurant en bar, maar in de omgeving van het
hotel zijn vele restaurants te vinden.

Hotel verzorging: logies met ontbijt
Hotel website: https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/nl/nl/l...
Hotel adres: Holiday Inn London - Kensington High St., Wrights Lane,
Kensington, London, Verenigd Koninkrijk

Overige info
Optioneel: toeslag buitenhut ferry
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Zeebrugge- Hull € 25,- p.p. (op
aanvraag)
Minimum aantal deelnemers: 25
Programma onder voorbehoud van
wijzigingen
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