25/1 – 28/1 2019
Med flyg från Arlanda/Kastrup/Göteborg

Följ med på världens största travlopp – Prix d’Amérique! Vårt flyg avgår fredag från
Stockholm/ Köpenhamn/Göteborg och anländer Paris under kvällen. På lördagen inleder
vi dagen med en utflykt till den imponerande träningsanläggningen Grosbois. De som vill
kan under eftermiddagen besöka Cours de Vincennes och se lördagens lopp
Hela söndagen ägnar vi åt tävlingarna på Vincennes. Bussen tar oss ut till banan i god tid
för att få bra platser. Under måndag förmiddag finns det tid för shopping. Klockan14.00
anordnas en guidad rundtur i Paris som avslutas på flygplatsen.
V bor bekvämt på Hotel Carlton Montmartre ****. Hotellet beläget i den livliga stadsdelen
Montmartre. Nära Sacre Coeur och Moulin Rouge.

Program

25/1

Avresa från Arlanda SAS 16.10 -18.45, Från Kastrup SAS 17.05-19.05 Göteborg AF 16.35-18.40
Transfer till det centralt belägna hotellet Hotel Carlton**** Montmartre.

26/1

Frukost. På förmiddagen besöker vi Grosbois och den svensk-franske stjärntränaren
Anders Lindqvist. Eftermiddagen är fri för egna aktiviteter (eventuellt blir det trav för de
som är intresserade).

27/1

Frukost. Kl 09.30 blir det transfer till travbanan för en heldag på Prix d`Amérique.
Buss tillbaka till hotellet kl. 1800.

28/1

Frukost och därefter tid för shopping och egna aktiviteter fram till kl 14.00.
Under eftermiddagen blir det guidad rundtur i Paris som avslutas på flygplatsen.
Arlanda 19.30-21.55 / Kastrup 19.45 -21.30 / Göteborg 19.20 -21.20

I resans pris ingår:
• Flyg SAS Arlanda/Kastrup/

Hotel Carlton
Montmartre

AF Landvetter – CDG
• 3 övernattningar inklusive frukost
• Busstransfer i Paris samtliga dagar
• Guidad rundtur, samt utflykt till Grosbois
• Flygskatt
• Reseledare
• Inträde till travbanan med sittplats inomhus

Pris: 6.200 kr per person i dubbelrum från Kastrup.
Pris: 6.800 kr per person i dubbelrum från /Arlanda/Landvetter.
Enkelrumstillägg 1.500 kr.
Reservation för valuta-förändringar. Avbeställningsskydd: 250 kr.
Reservation: Minimum 30 personer. Flygskatt den 1/3 2018.

Bokning/Information CAB-Resor tillhanda senast den 15/11 2018.
Anmälan är bindande. Anmälningsavgift på 2000 kr samt eventuellt avbeställningsskydd (250 kr)
erläggs inom 14 dagar efter bokning. Slutlikvid 15/12 2018.
Bankgiro 528 – 9715 CAB-Resor Handelsbanken, Båstad.

Välkommen med din bokning!
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