Vi bor på moderna IBIS Paris 17
Clichy Batignolles, 10 Rue
Bernard Buffet. Ett bra mellanklasshotell i närheten av
Montmartre och Moulin Rouge.
På hotellet finns bar, restaurang,
gym och inomhuspool.

Dags för årets första stora
travhelg!
PRIX D,AMERIQUE 2021

Se loppen från Restaurangen på Vincennes. Vi har platser i
restaurangen på söndagen.
OBS För att kunna garantera plats måste dessa bokas i samband
med resan.
Bokningen är bindande !

Resan bokar ni hos

www.jft.se
Tel. 0708-359959
Teknisk arrangör: JF Travel
Fullständiga resevillkor, se vår hemsida

Nästa år genomför vi resan i ett Corona
säkrat format vilket bl.a innebär att samtliga transfers utförs med avstånd. Vidare
kommer vi att tillhandahålla såväl munskydd som desinfektionsmedel under resan. Pga. dessa åtgärder, så stiger priset
på såväl buss som flygresa.

Buss 28/1—1/2 (5 dagar)

Flyg 29/1—1/2 (4 dagar)

Torsdag

Fredag

Avresa från Centralen i Malmö kl. 19.15 (start i Halmstad under eftermiddagen). Därefter går färden över bron och vidare mot Rödby där färjan avgår kl. 21.45. När vi sedan ankommer Puttgarden startar vår nattliga färd mot Paris.

Avresa från Köpenhamn/Göteborg/Stockholm till Paris. Vår buss möter upp på flygplatsen och tar er till hotellet. Efter incheckning är kvällen fri för egna aktiviteter.

Fredag
Med avbrott för pauser under natten, stannar vi på morgonen för frukostpaus och
uppfräschning. Därefter går sista etappen mot Paris, där vi beräknar att anlända ca.
kl. 12.00. Här får ni ett par timmar i Paris innan vi kör till hotellet för incheckning. Eftermiddagen och kvällen är sedan fria för egna aktiviteter.
Lördag
Efter frukost, avgår bussen från hotellet till Grosbois. Där finns möjlighet att ta sig en
titt på den fantastiska hästanläggningen där hästarna laddar upp inför Prix
d,Amerique helgen. Efter besöket åker vi till Vincennes, där de som vill avnjuta dagens tävlingar går av (hemresa sker sedan på egen hand). Övriga ges möjlighet att
åka med på en stadstrundtur (tillägg), alt. att njuta av Paris på egen hand. På kvällen
har vi bokat bord på en fransk restaurang vid Montmartre, där vi tillsammans avnjuter
en middag (tillägg ca. 550 sek/person)

Lördag
Efter frukost, avgår bussen från hotellet till Grosbois. Där finns möjlighet att ta sig en
titt på den fantastiska hästanläggningen där hästarna laddar upp inför Prix
d,Amerique helgen. Efter besöket åker vi till Vincennes, där de som vill avnjuta dagens tävlingar går av (hemresa sker sedan på egen hand). Övriga ges möjlighet att
åka med på en stadstrundtur (tillägg), alt. att njuta av Paris på egen hand. På kvällen
har vi bokat bord på en fransk restaurang vid Montmartre, där vi tillsammans avnjuter
en middag (tillägg ca. 550 sek/person)
Söndag
Efter avgår bussen till Vincennes. Vi kommer under dagen att få uppleva travsport på
hög nivå, med Prix d,Amerique 2021 som dagens höjdpunkt. Efter dagens tävlingar
går bussen åter till hotellet. Kvällen är sedan fri för egna aktiviteter.
Måndag

Efter frukost och utcheckning avgår transferbuss till flygplatsen där flyget tar er tillbaka till Köpenhamn/Göteborg/Stockholm.

Söndag
Efter frukost lastar vi bussen som sedan avgår till Vincennes. Vi kommer under dagen
att få uppleva travsport på hög nivå, med Prix d,Amerique 2021 som dagens höjdpunkt. Efter tävlingarna påbörjar vi färden hemåt.
Måndag
Efter lång natts färd, så beräknar vi att anlända till Malmö ca. kl. 13.00.

Pris fr. 6.995 sek per person
(enkelrumstillägg 1.275 sek för 3 nätter)

Pris: 4.995 sek per person
(enkelrumstillägg 850 sek för 2 nätter)
I bussresan ingår:

I flygresan ingår:

Malmö—Paris t/r, 2 nätter i dubbelrum inkl. frukostbuffé på IBIS Paris 17 Clichy,
busstransfers enligt program, utflykt till Grosbois samt bro-, färjeavgifter och vägskatter. MAX 25 PERSONER PGA. CORONA

Flyg Köpenhamn/Göteborg/Stockholm—Paris t/r, busstransfers flygplatsen—hotellet
t/r, 3 nätter i dubbelrum inkl. frukostbuffé på IBIS Paris 17 Clichy, busstransfers enligt
program, utflykt till en av världens bästa träningsanläggningar Grosbois.

