
 
 

                 
 
Trại giam Kennet (HMP Kennet) nằm ngay ngoài thị trấn Maghull thuộc Merseyside, cách thành phố Liverpool 10 dặm, và 
rất dễ đến cả bằng đường cao tốc, đường bộ thông thường và xe lửa. 
 
 
 
 
Từ Liverpool, đi đường A59 Preston Road thẳng đến Maghull và rẽ phải ở chỗ có đèn giao thông (giao lộ (junction) 
Maghull) sang Eastway và School Lane.  Đi khoảng 1 ½ dặm dọc theo đường này, cổng vào Trại giam Kennet nằm ở bên tay 
trái, trước giao lộ M58 là 100m. 
 
Đi từ các nơi khác trong nước: 
Có thể dễ dàng đến Trại giam Kennet theo hệ thống đường cao tốc.  Rời đường M6 tại giao lộ 26 và đi vào đường M58 cho 
tới giao lộ 1.  Đi về hướng Maghull, cổng vào trại giam ở phía bên phải khi quý vị rời vòng khuyên (roundabout) M58. 
 
Không có đường ra ở Giao lộ 1 của đường M58 khi lái xe từ hướng Liverpool. 
 
 
 
 
Trại giam Kennet cách Ga Lime Street của Liverpool (Liverpool’s Lime Street Station) 10 dặm, ga này có tuyến chính và 
dịch vụ kết nối với tất cả các vùng trong nước, kể cả Maghull. 
Từ ga Lime Street, đi đường tàu điện ngầm Central, qua một bến đến Central Station.  Sau đó đi xe lửa Northern Line 
Ormskirk, có dừng tại Maghull.  Đi taxi đến trại giam, trại cách ga 1 ½ dặm. 
 
 
 
 
Xe buýt Arriva và CMT chạy hàng ngày từ Liverpool đến Trại giam Kennet. 
Xin hỏi các công ty xe buýt về giờ chạy và số xe buýt.  
Tất cả các xe buýt khởi hành từ Sir Thomas Street, Liverpool và dừng trong khu. 
 
 
 
 
 
 
Sân bay Liverpool John Lennon và Sân bay Manchester tương đối gần trại giam.  Có dịch vụ vận chuyển địa phương từ Sân 
bay John Lennon và xe đường dài National Express có dịch vụ từ Sân bay Manchester đến trung tâm thành phố Liverpool, từ 
đó quý vị có thể sử dụng các dịch vụ vận chuyển khác tại địa phương. 
 
 
 
 
 
Đường sắt Anh (British Rail) (bao gồm cả Merseyrail) 0345 484950 
Xe buýt Arriva      0151 525 1733 
Xe buýt CMT      0151 523 3118 
Merseytravel      0151 236 7676 
Xe đường dài National Express    0990 808080 
Sân bay Manchester     0161 489 3000 
Sân bay Liverpool John Lennon    0151 288 4000 
Taxi Liverpool (Liverpool Cabs), Liverpool   0151 708 7080 
Blue Line Taxis, Maghull     0151 526/525/922/921/521 5050 
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