
Vi har hermed fornøjelsen af at tilbyde denne 
unikke tur til byernes by, Paris, som kombinerer 
hestetravløb i verdensklasse og kultur på én og 
samme tur i dagene 23. - 26. januar 2015 
Paris er byernes by og byder på et hav af seværdigheder. Vi har 
sammensat denne tur, som byder på det legendariske travløb Prix 
d’Amerique på Vincennes travbanen og en guidet rundvisning på det 
imponerende træningsanlæg ved Chateau Grosbois. Prix d’Amérique 
er det store franske travløb, som køres hvert år den sidste weekend  
i januar på Vincennes-banen ved Paris og blev første gang afviklet  
i 1920. Løbet regnes for at være verdens største og mest prestige- 
fyldte travløb med en præmiesum på 1.000.000 Euro med 450.000 
Euro til vinderen.
På turen får du foruden hovedattraktionen om søndagen også mulig- 
hed for en guidet rundvisning på Grosbois-træningsanlægget af en 
kendt dansk travpersonlighed, som selv har haft sin daglige gang på 
træningsanlægget. Vi kommer rundt på selve anlægget, men også 
forbi staldene, hvor hundredevis af heste trænes og er opstaldet året 
rundt. 
Paris er fantastisk. Romantikken flyder om kap med vinen. Det franske 
køkken og shopping er i verdensklasse. Paris er byen, som kan mætte 
alle dine sanser, så derfor bliver der også tid på egen hånd til at nyde 
denne skønne storby.
Udrejse fredag den 23. januar fra Billund kl. 07:30 
ankomst til Paris/CDG kl. 09:25
Hjemrejse mandag den 26. januar fra Paris/CDG kl. 20:45 
ankomst til Billund kl. 22:25
Flyrejsen foregår direkte med AirFrance begge veje.

Ved ankomsten bliver I modtaget i lufthavnens ankomsthal af lokal 
repræsentant, som følger med jer i egen privat bus til hotellet, I har 
egen privat bus fra hotellet til lufthavnen igen ved afrejsen. 
Ibis Bastillé Opera Hotel 3***   
Hotellet Ibis Paris Bastillé Opera ligger i midtbyen, 550 meter fra Pla-
ce de la Bastillé og tilbyder døgnåben reception, fransk restaurant og 
bar. Der ligger desuden et stort udvalg af restauranter og barer inden 
for gåafstand. Alle værelser har aircondition, fladskærms-tv, trådløs 
internetadgang, privat badeværelse med brus og hårtørrer, toilet. 
Morgenbuffet indgår i prisen.
 
Pris pr. person 
i delt dobbeltværelse:                     5.295,-
Tillæg for enkeltværelse: kr. 1.400,-
Prisen inkluderer:
• Bus tur/retur fra Skive Folkeblad til Billund Lufthavn
• Fly fra Billund til Paris inkl. 23 kg indskreven bagage tur/retur
• Transport fra lufthavnen til hotellet tur/retur
• 3 overnatninger inkl. morgenmad i valgte værelsestype på hotellet
• Guidet rundvisning på Grosbois-træningsanlægget 
 inkl. transport tur/retur (lørdag)
• Transport fra hotellet til travbanen tur/retur (søndag)
• Entrébillet til travbanens tribuneafsnit/siddeplads (søndag) 
• Dansk guide med på hele turen
• Lufthavnsskatter og afgifter
Turen gennemføres ved minimum 20 deltagere. 

Byernes by Paris og  
Prix d’Amerique travløb

Tilmelding hurtigst muligt og senest den 15. oktober 2014 
samt udførligt program hos Berit Hakonsen, Skive Folkeblad,  
på tlf. 96 15 33 42 eller send en mail: bha@skivefolkeblad.dk


