Torsdag 10. oktober 2019 - 4 dager

Liverpool

It must be love, love love!

Som hjembyen til ‘The Beatles’, og en av
verdens mest berømte fotballklubber er
Liverpool en spennende destinasjon mer
mye å tilby for alle store og små. Royal
Albert Havn er Englands nest største
eksporthavn som ble åpnet i 1846, og var
det det første ikke-brennbare varehuset i
verden. Havn ble brukt som base for den
Britiske atlantiske flåte under andre
verdenskrig, og er i dag en populær
turistattraksjon med flotte spiseteder og
utsikter over elven Mersey. Liverpool tilbyr
en kombinasjon av gammel og moderne
arkitektur, og ble valgt Europas hovedsted
for kultur i 2008.

Verden er vid, og vegene er mange
Norsk ordtak

PROGRAM
Dag 1: torsdag 10. oktober 2019 - Avreisedag
Oppmøte på Trondheim Lufthavn Værnes kl. 10.00 for felles innsjekk med vår
reiseleder. Kl. 12.00 flyr vi til Manchester med en mellomlanding i Amsterdam. Ved
ankomst i Manchester kl.16.45, står en buss klar. Turen går først til hotellet som
ligger i Liverpool sentrum, og er ca. én times kjøretid. Vi sjekker inn, og møtes i
resepsjonen kl. 18.30 for en liten byvandring. Turen avsluttes ved ‘Royal Albert
Dock’, hvor vi spiser en felles middag.
Dag 2: fredag 11. oktober 2019 - i Beatles fotspor
Etter frokost skal vi gjøre oss klare for å oppleve Beatles i hjembyen deres. Først
besøker vi ‘Beatles Story’ museum hvor vi får en introduksjon til en av verdens
mest berømte og legendarisk band. Etter omvisningen har vi litt disponibel tid for å
ta en kaffestopp, gjør litt shopping og oppleve en av Nord Englands kulturrike
perler. For de som ønsker det, blir det mulighet for å være med en 2 timers Magical
mystery tour! På denne bussturen kjører man forbi de tidligere skolene og
barndomshjemmene av Beatles- guttene, John, Paul, George og Ringo!
På kvelden blir det også mulighet for å oppleve ‘The Cavern’ som er Liverpools mest
kjente pub og plassen hvor Beatles ble oppdaget av første sjefen ‘Brian Epstein’.
Her finnes det levende musikk og god stemning. Kvelden er til egen disposisjon.
Dag 3: lørdag 12. oktober 2019 - Disponibel dag
Etter frokost kan de som ønsker være med reiseleder til Museum of Liverpool for å
oppleve blant annet utstilling om John & Yoko. Eller frister det med en tur til Tate
Liverpool museum? Er det noe Liverpool fotball fans i gruppe, så bli det mulighet for
å besøke Anfield Park for en skikkelig opplevelse! Kl.19.00 møtes vi i resepsjonen
på hotellet for vi skal til kveldens restaurant.
Dag 4: søndag 13. oktober 2019 - Hjemreise
Etter frokost, sjekker vi ut av hotellet og møtes på bussen kl.13.30. Vi kjører til
Manchester flyplass. kl.17.30 flyr vi til Amsterdam, hvor vi har en liten
mellomlanding. Herfra reiser vi kl.20.45 før vi ankommer Trondheim kl.22.50.
Inkludert i reisen:
✓ Fly Trondheim– Manchester t/r
✓ All transfer iht program
✓ 3 overnattinger i dobbeltrom
✓ 3 frokost
✓ 2 Middag
✓ Besøk hos Beatles Story museum
✓ Aktiv reiseleder under hele turen

Grunnpris
Tillegg enkeltrom
Depositum

kr.10.500,kr. 2.100,kr. 1.500,-

Tillegg utflukt Anfield Park

kr.
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