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In de sporen van de Beatles in Liverpool
met overnachting in hét bekende
Beatleshotel

Een reis die de échte Beatles-liefhebber 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. Tijdens deze reis
treedt u in de voetstappen van de wereldberoemde band “The
Beatles” en hun thuisstad waar ze hun sporen hebben achtergelaten.
Geniet van geweldige excursies met originele Fab 4 Taxi in Liverpool.
De Limburger Reizen reisbegeleider zal u de gehele reis begeleiden
en u van alle benodigde informatie zal voorzien.

Dag 1 - Limburg - Charleroi - Liverpool

Vanochtend vertrekken we vanuit onze opstapplaatsen in Limburg

4 dagen vanaf
€ 1.095,- p.p.

Vertrekdata
16 oktober 2023 €1095

Inclusief
Vervoer per luxe touringcar naar de
luchthaven en v.v.

Vlucht naar Manchester en v.v. (incl.
luchthavenbelastingen)

10kg handbagage
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naar Charleroi. Vanuit Charleroi vliegt u om 12.05 uur (onder
voorbehoud van wijzigingen) rechtstreeks naar Manchester. Per trein
reizen we naar Liverpool, waar we inchecken in ons hotel en samen
een welkomstcocktail drinken. 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. U dineert op eigen
gelegenheid in het hotel of in één van de vele omliggende
restaurants.

 

Dag 2 - “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. Veel plekken in deze omgeving herinneren aan The
Beatles. 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 de flat
van Brain Epstein ook bij, hij was de manager van 1962 tot 1967. De
School of Arts en nog veel meer plekken in deze bijzondere stad van
de Fab Four. ’U kunt u laten fotograferen op een bankje naast Eleanor
Rigby. Maar ook de talloze winkeltjes boordevol Beatles spulletjes
nodigen uit tot een bezoekje. 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 3 - The Beatles Story & stadstour

Deze dag staat in het teken van een bezoek aan het museum “The
Beatles Story”. Na het ontbijt maakt u eerst een 3 uur durende
stadstour inclusief: Liver Building, cultural quarters, de Anglican &
Metropolitan cathedrals en Beatles standbeeld. Voetballiefhebbers
kunnen  het imposante Anfield Stadion aan Anfield Road bezichtigen.

Na de stadstour bezoekt u het prachtige “The Beatles Story” museum
waar leven en werk van The Beatles op een indrukwekkende manier
in beeld zijn gebracht. U beleeft het hele levensverhaal inclusief
diepte- en 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. Diner op eigen gelegenheid.

Eindig met een wandeling door Mathew/McCartney Street inclusief
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het Cavern/Beatles Museum (toegang tot Cavern inbegrepen) waar
op veel middagen en avonden livemuziek is. Diner op eigen
gelegenheid.

Dag 4 - Liverpool- Charleroi - Limburg

Na het ontbijt heeft u nog vrije tijd in Liverpool, voordat we
uitchecken en de Beatles stad verlaten. We rijden met de trein naar
de luchthaven van Manchester. Om 17.15 uur (onder voorbehoud van
wijzigingen) vertrekt uw Ryanair vlucht naar Charleroi. Aankomst is
verwacht om 19.25 uur en per comfortabele touringcar wordt u naar
uw uitstapplaats in Limburg gebracht.

Hotelinformatie

Hard Days Night 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: Logies met ontbijt
Eenpersoonskamertoeslag: € 180,-

Hotel website: https://www.harddaysnighthotel.com/?cid=gplac...
Hotel adres: Hard Days Night Hotel, North John Street, Liverpool,
Verenigd Koninkrijk
Trip Advisor: tripadvisor.nl

Treintickets van Manchester naar
Liverpool en v.v.

3 overnachtingen incl. ontbijt in het
Hard Days Night Hotel**** in
Liverpool

Yellow Submarine welkomstcocktail

Halve dagexcursie Beatles Tour met
Fab 4 Taxi en lokale gids in Liverpool

Halve dagexcursie stadstour
Liverpool met Fab 4 Taxi onder
leiding van een lokale gids

Entree Beatles Story Museum

Entree Cavern club

Toeristenbelasting

De Limburger Reizen reisbegeleider
gedurende de gehele reis

Exclusief
Optioneel: Lutyens Crypt, £5 per
persoon (ter plaatse te betalen)

Optioneel: Tower Experience, £5,- per
persoon (ter plaatse te betalen)

Niet genoemde maaltijden

Niet genoemde entrees

Eventuele (reis)verzekeringen

Eventuele fooien

Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking

Reserveringskosten € 29,50 per
boeking

Verplichte SGR bijdrage € 5,00- per
persoon
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Overige info
Minimum aantal deelnemers: 15

Programma onder voorbehoud van
wijzigingen

Voor deze reis is een paspoort
verplicht
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