
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Bli med på en spennende og underholdende tur til Beatles sin 
Liverpool. En storslått by ved en storslått elv, Liverpool var en 

gang et blomstrende hjem for industri og handel før nedgangen 
etter krigen satte inn. Kåret til Europas kulturby i 2008 har en 

forynget vannkant og en musikalsk fortid, tent av tidenes beste 
band, gir byens vennlige karakter en ekstra varme. Byen er 

kjent for lidenskapen til de to kjente fotballagene og takten til 
den verdensberømte Cavern Club. Liverpool er en pulserende, 

glad by som ikke tar seg selv så høytidelig. 
 

DAG 1 – TIRSDAG 15. AUG        Oslo – Manchester – Liverpool    M 
Vi flyr fra Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger til Manchester, tilslutninger fra andre 
byer. Overnatting på vårt fine og meget sentralt beliggende hotell: Hilton City Center 
 

DAG 2 – ONSDAG 16. AUG       Beatles guided walking Tour   F, L 
Beatles Guided Walking Tour: Vi besøker det prisvinnende museet The Beatles Story 
(500m fra hotellet), der vi blir med på en liten reise og ser hvordan fire unge gutter fra 
Liverpool endte med å bli rockestjerner slik ingen hadde vært det før, når starten var en 
beskjeden barndom i havnebyen Liverpool. Vi starter besøket vårt på Albert Dock. Og 
førsteprioritet har selvfølgelig The Beatles Story. Dette er det eneste museet i verden 
som utelukkende tar for seg The Beatles. Liverpool Cathedral er Storbritannias største 
kirke, denne praktfulle nygotiske 
bygningen, er også verdens største  
anglikanske katedral. Den ble designet 
av Sir Giles Gilbert Scott (skaperen av  
den røde telefon-boksen) og er en  
fantastisk bit arkitektur, som samtidig  
klarte å provosere frem ærefrykt for  
størrelse og en dyp følelse av intimitet. 
 

Inkludert Fish and Chips Lunch (og ett 
glass drikke) på  
The Cargo Seafood or The Railway 
 

Fritid etter lunsj. 
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Beatles, engelsk kanal cruise og engelsk pub kultur 
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Pub hopping – for de som vil bli med reiselederen på dette. (Drikke ikke inkludert) 

Når kvelden kommer, er det bare å gjøre seg klar for musikk på The Cavern Club 
(650m fra hotellet). 21. februar 1961 var første gang Beatles opptrådde på Cavern Club, 
og til sammen spilte de her 292 ganger. Legg til konserter med artister som Rolling 
Stones, The Who og The Kinks så forstår du at Cavern Club er legendarisk! Og selv 
om den i disse dager har formen av en «turistfelle», så er det genuine konserter her 
hver kveld, og det er fullt mulig å få en heftig aften i kjelleren. Etter opplevelsen av 
Cavern Club, foreslår vi at du tar turen litt lenger bort til Mathew Street 25 – puben The 
Grape (700m fra hotellet). Puben er ikke som egenreklamen sier, planetens mest 
kjente, men det er i alle fall et faktum at det var her gutta i The Beatles drakk sine øl 
etter konsertene på The Cavern. Selv om vi forflytter oss fra en stor turistfelle til en 
mindre – «det er tid for å nyte å være turist». Her har de rimelig øl, god mat, livemusikk 
og mulighet til å delta på engelsk karaokeaften. De fleste kan synge med på hits som 
"Hey Jude", "I Want To Hold Your Hand" og "She Loves You".  Hvem vet, kanskje du i 
kveld finner din indre John Lennon? 
Etter pub-runden kan de som vill, spise middag sammen med reiselederen (ikke inkl.). 
 

DAG 3 – TORS 17. AUG   Canal Cruise og hop on hop off buss    F  
Inkludert båt-cruise: Se Liverpool og Wirrals mest ikoniske severdigheter ombord på 
den berømte Mersey Ferry. Vårt 50-minutters River Explorer Cruise tilbyr fantastisk 
utsikt over Liverpools skyline og elven Mersey. Visste du at Edward III ga fergene et 
Royal Charter i 1330 og The Beatles opptrådte fire ganger på The Royal Iris på The 
Cavern Clubs berømte Riverboat Shuffle Cruises i 1961 og 1962. Finn ut mye mer 
interessante fakta om byens rike musikalske arv, lær hvordan fergene spilte sin rolle i 
første verdenskrig og hør mer om Liverpools maritime historie fra ekspertinnspilte 

kommentarer, (spilles gjennom hele cruiset på engelsk). Alt du trenger å gjøre er å lene 

deg tilbake, slappe av og nyte utsikten. Du vil bli betatt når den rike og fascinerende 
historien til denne verdensberømte vannkanten utfolder seg foran deg. 
 

Etter cruiset bli med på en inkludert oversiktstur over Liverpools viktigste landemerker, 
severdigheter og attraksjoner (med Hop on Hop Off buss). Severdigheter som 
passeres inkluderer Royal Albert Dock, St. George's Hall, Metropolitan Cathedral, 
Liverpool Cathedral og mange flere overraskelser. Denne turen gir deg muligheten til å 
gå av og på ved steder av interesse for deg/dere og ta neste bussen videre. 
 

I kveld kan vi spise på en fin lokal restaurant kjent for sin kvalitets mat (ikke inkludert). 
  

DAG 4 – FREDAG 18. AUG   Fridag og pubhopping på kvelden   F,M 
Dagen for å utforske Liverpool på egenhånd. Det er utrolig mye spennende som dere 
kan finne på å gjøre. På kvelden møtes vi til middag på den kjente «The Philharmonic 
Dining Rooms» (1,6km fra hotellet). Puben fra 1858 og 1900, er et blendende 
utstillingsvindu bygget i stil med en gentlemansklubb, har forgylte jernporter og 
marmorpissoarer på herretoalettet (det sies ingenting om dametoalettet…) for intet 
besøk er komplett uten et besøk på dette berømte avtredet – ikke en påstand mange 
puber kan komme med! Utenfor ser du de fantastiske metallportene som er blant de 
fineste Jugend stilverkene i Storbritannia – og interiøret er like imponerende! Hvert av 
rommene er vakkert dekorert med et musikalsk tema, fordelt over fem etasjer. Vi er 
også en del av byens rike musikalske historie - Buddy Holly opptrådte her, det samme 
gjorde Paul McCartney. Lokalt kjent som The Phil, ble puben vår sagt å være en av 
John Lennons favorittbarer. Han skal ha klaget over at det verste med å være kjendis 
var at han ikke kunne ta seg en øl på «The Phil» lenger. 
 

DAG 5 – LØRDAG 19. AUG                 Hjemreise                        F 
Etter frokost sjekker vi ut fra våre rom og tar buss til Manchester flyplass hvorfra vi flyr  
til Oslo og andre byer.  
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AVBESTILLINGSBETINGELSER  
Se våre ”standard reisevilkår og avbestillingsregler i sin helhet” på denne linken  
 

PÅMELDING før 1.5.2022 post@travelandlearn.no  
Telefon 47 89 60 60    Strandveien 32, 1545 Hvitsten 
 

BETALINGS BETINGELSER  Ved påmelding forfaller et depositum på  

kr 3500 og restbeløpet ca 2 måned før avreise.                                                 kgs  17.02.23      
  

 

Pris kr 15 495  
Fra Oslo, Bergen, Trondheim 
og Stavanger per person i 
delt dobbeltrom (min 12 
deltagere) 
 

 

Enkeltroms tillegg kr 1 975 
 

INKLUDERT I PRISEN:  
- Fly tur/retur Manchester  
- Egen komfortabel transfer buss  
- 1 lunsj og 2 middag med  
   drikke og kaffe/te  
- Alle hotellovernattinger m frok.  
- «Beatles guided walking tour» 
- Kanalcruise  
- Buss-rundtur «hop on hop off» 
- Inngangspenger til alle  
  severdheter i programmet  
– Reiseleder fra Travel and Learn  
 

IKKE INKLUDERT:  
- Flyskatt kr 974 (per 01.12.22) 
- Ev. tilslutnings fly fra Bergen, 
Trondheim og Stavanger 
- måltider utenom programmet 
- Tips til bussjåfør, guider og  
  hotellpersonale  
- Forsikring og personlige  
  utgifter  
                           


