
 
 

                 
 Prisão HMP KENNET  àComo chegar

A HMP Kennet fica nos arredores da cidade Maghull em Merseyside, a cerca de 16 quilómetros da cidade de Liverpool, 
e tem bons acessos através de auto-estradas, estradas principais e comboios. 
 
 
 
 
Vindo de Liverpool, apanhe a A59 Preston Road, que o leva directamente a Maghull, e vire à direita nos semáforos (no 
entroncamento de Maghull (Maghull Junction)) em direcção a Eastway e School Lane.  A entrada para a HMP Kennet 
fica à esquerda, a cerca de dois quilómetros e meio, 100 metros antes do entroncamento com a M58. 
 
De outras zonas do país: 
É fácil chegar à HMP Kennet pelo sistema de auto-estradas.  Saia da M6 na saída 26 (Junction 26) e entre na M58 até à 
saída 1 (Junction 1). Siga em direcção a Maghull e a entrada para a prisão estará do lado direito depois de sair da rotunda 
da M58. 
 
Se vier de Liverpool, não poderá sair na Saída 1 da M58. 
 
 
 
A HMP Kennet fica a cerca de 16 quilómetros da estação ferroviária de Lime Street em Liverpool. Esta estação oferece 
serviços ferroviários e de ligação para todas as zonas do país, incluindo Maghull. 

De Comboio 

De Carro 

A partir da estação de Lime Street, apanhe a Central line do metro e saia na próxima paragem, Central Station.  Apanhe 
então o comboio da Northern Line na direcção de Ormskirk, que pára em Maghull.  Apanhe um táxi até à prisão, que fica 
a cerca de dois quilómetros e meio da estação. 
 
 
 
 

De Autocarro 

Os autocarros das companhias Arriva e CMT fornecem serviços diários de Liverpool até à HMP Kennet. 
Contacte as companhias para obter os números dos autocarros e os horários. 
Todos os autocarros partem da Sir Thomas Street em Liverpool e param dentro do complexo. 
 
 
 
 
 
 

Aeroportos 

É fácil chegar à prisão a partir dos aeroportos Liverpool John Lennon e Manchester.  Há transportes locais a funcionar do 
aeroporto John Lennon, e os autocarros nacionais (National Express) têm em funcionamento um serviço do aeroporto de 
Manchester até ao centro de Liverpool, onde pode depois apanhar outros serviços locais. 
 
 
 
 
 

 Úteis Números de Telefone

 
British Rail (incluindo Merseyrail)  0345 484950 
Autocarros Arriva    0151 525 1733 
Autocarros CMT     0151 523 3118 
Merseytravel    0151 236 7676 
Autocarros National Express   0990 808080 
Aeroporto Manchester    0161 489 3000 
Aeroporto Liverpool John Lennon  0151 288 4000 
Serviço de táxis Liverpool Cabs, Liverpool 0151 708 7080 
Serviço de táxis Blue Line Taxis, Maghull 0151 526/525/922/921/521 5050 


