
LIVERPOOL May 14 - 15 - 16 

https://youtu.be/VgNNQPs14h4


TONIGHT

• Meeting point

• Stay

• Programme

• Money

• Luggage

• Liquids

• Devices

• Last but not least

• Q & A



  Verzamelpunt: Meeting 
                       Point

  Verzameltijd : 6:45 uur

  Status kind: Ontbeten

Om 07.10 uur is het tijd om in te checken op Schiphol Airport. 
Uw vlucht 7002 vertrekt om 09.10 uur en komt om 09.30 uur 

aan op vliegveld John Lennon Liverpool Airport. 



OUR STAY 

Hostel gegevens: 

Hatters Hostel Liverpool 

56-60 Mount Pleasant, 

Liverpool L3 5SD



DAY 1
Na het inchecken bij het hostel wandelen we 

door het centrum van Liverpool naar de Mersey 

voor een ondergrondse Tunnel Tour en nemen 

we een kijkje achter de schermen van de 

Queensway Mersey Tunnel.  

Daarna gaan we samen onze lunch ophalen & 

picknicken we in het centrum, voordat we naar 

Pier Head wandelen voor een mooie boottocht 

over de Mersey.

‘s Avonds gaan we samen op pad voor onze 

maaltijd en een actief avond programma.



DAY 2
Na het ontbijt wandelt de groep door het naar 

Liverpool Cathedral. Daarna lopen we naar de 

Albert Dock Yards voor een bezoek aan het 

Maritime Museum waar we deel mogen 

nemen aan de workshop “Emigration” waarbij 

we door middel van rollenspellen meer over 

de geschiedenis leren. 

Lunchen doen we bij de pizzahut.

In de middag is er tijd om in groepjes het 

winkelcentrum in te duiken voor souvenirs.

‘s Avonds eten we met z’n allen in een echte 

Engelse Pub. 

‘



DAY 3
Ontbijten doen we vandaag buiten de deur 

om te kunnen genieten van een Full English 

Breakfast. Na het ontbijt vertrekt de groep 

wandelend weer naar naar de Albert Dock 

Yards voor een bezoek aan het Museum of 

Liverpool. HIer wordt de workshop “Home 

away from home” voor ons verzorgd. 

Tussen de middag halen we weer onze lunch 

in het centrum op waar we dan lekker buiten 

van kunnen genieten. 

Rond 14:15 uur  worden we bij het hostel 

opgehaald en vertrekken weer naar het 

vliegveld waar we om 16:50 uur vertrekken 

naar Amsterdam met de verwachte 

aankomsttijd van 19:20 uur.



MONEY

• Ponden

• Wisselkoers

• Tussen 30 - 50 pond

• Pinnen goedkoper ivm 
wisselkoers



LUGGAGE

• 1 stuk handbagage
Maximale afmeting 56 x 45 x 
25 cm (inclusief handvatten 
en wielen). Handbagage moet 
in de bagagevakken boven je 
hoofd worden geplaatst of in 
geval van een kleine tas, 
onder de stoel voor je.



• Vloeibare dranken, 
zoals water, 
frisdrank en 
vruchtensappen. 

• Gels, shampoo, 
cremespoeling, 
crèmes, zalfjes, 
pasta’s en 
spuitbussen.

LIQUIDS



DEVICES

• Meebrengen

• Checken op 
bereikbaarheid voor 
Engeland

• Opladen > Reisstekker!!!!!!

• Geen laptop mee



• Medicijnen paspoort

• Comfortabele schoenen

• Reisstekker

• Verzekering

• Rugtasje

• Schrijfwaren - reisverslag 
boekje

LAST BUT NOT 
LEAST


