
 
 

  
Dojazd do więzienia HMP KENNET  

 
Więzienie HMP Kennet znajduje się w pobliżu miejscowości Maghull w regionie Merseyside, 10 mil od Liverpool. Do 
więzienia można łatwo dojechać autostradami i drogami głównymi. Można również dotrzeć tam pociągiem. 
 
 
 
 

Samochodem 

Jadąc samochodem z Liverpool, należy jechać drogą A59 Preston Road prowadzącą bezpośrednio do Maghull. Na 
skrzyżowaniu ze światłami (Maghull junction) należy skręcić w prawo wjeżdżając na drogę Eastway, a następnie School 
Lane. Wjazd do więzienia HMP Kennet znajduje się po lewej stronie, około 1,5 mili dalej jadąc tą drogą, na około 100m 
przed skrzyżowaniem z autostradą M58. 
 
Dojazd z innych regionów kraju: 
Do więzienia HMP Kennet można łatwo dojechać autostradami. Należy zjechać z autostrady M6 na skrzyżowaniu 26 
(Junction 26), po czym jechać autostradą M58 do skrzyżowania 1 (junction 1). Należy jechać w kierunku do Maghull. 
Wjazd do więzienia znajduje się po lewej stronie zaraz po zjeździe z ronda na autostradzie M58. 
 
Jadąc w kierunku z Liverpool, nie można zjechać z autostrady M58 na skrzyżowaniu 1.  
 
 
 
 

Koleją 

Więzienie HMP Kennet jest oddalone o 10 mil od stacji kolejowej Lime Street (Lime Street Station) w Liverpool. Ze 
stacji tej odjeżdżają pociągi linii głównych i połączenia do wszystkich regionów kraju, w tym do miejscowości Maghull. 
Ze stacji Lime Street należy dojechać metrem linii Central (Central line) jeden przystanek do stacji Central (Central 
Station). Następnie należy wsiąść do pociągu Ormskirk linii Northern (Northern Line) i wysiąść na stacji kolejowej 
Maghull. Do więzienia, które znajduje się w odległości 1,5 mili od stacji, można dojechać taksówką. 
 
 
 
 

Autobusem 

Z Liverpool do więzienia HMP Kennet kursują codziennie autobusy firm Arriva and CMT. 
W celu sprawdzenia numerów linii i godzin kursowania autobusów, należy się skontaktować z firmami autobusowymi. 
Wszystkie autobusy odjeżdżają z ulicy Sir Thomas Street w Liverpool i zatrzymują się na terenie zabudowań więzienia. 
 
 
 
 
 

Z lotniska 

Do więzienia można łatwo dotrzeć z lotniska Johna Lennona w Liverpool (Liverpool John Lennon Airport) oraz z 
lotniska w Manchesterze. Z lotniska Johna Lennona w Liverpool można dojechać miejskimi środkami transportu. 
Autokarami linii National Express można dotrzeć z lotniska w Manchesterze do centrum Liverpool, gdzie można się 
następnie przesiąść na inne środki transportu. 
 
 
 
 

Przydatne numery telefonów 

 
Kolej: British Rail (włącznie z Merseyrail)   0345 484950 
Autobusy: Arriva Buses     0151 525 1733 
Autobusy: CMT Buses     0151 523 3118 
Infolinia transportowa: Merseytravel   0151 236 7676 
Autokary: National Express Coaches   0990 808080 
Lotnisko w Manchesterze: Manchester Airport  0161 489 3000 
Lotnisko w Liverpool: Liverpool John Lennon Airport 0151 288 4000 
Taksówki: Liverpool Cabs, Liverpool   0151 708 7080 
Taksówki: Blue Line Taxis, Maghull   0151 526/525/922/921/521 5050 


