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Studieresa till Frankrike  
Söder om Normandie – en klassisk studieresa i ny tappning 
26 – 30 oktober 2019  

 

I år reser vi lite längre söderut en ”vanlig” Normandie-resa, nya vägar och nya besök 

Följ med ASVT och Equi Tours på en intressant studieresa i höst! Vi tar oss lite längre söderut än en “vanlig” Normandie-
resa och hittar då intressanta tränare som Franc Leblanc, Christian Bigeon och Jean-Michel Bazire – kanske besöker vi alla 
tre! 

Christian Bigeon: Framgångsrik tränare med över 1300 segrar, alla i trav (inga i monté), störst framgång med Severino 
samt hingsten Tiego d’Etang. Som uppfödare hör han till Frankrikes 10 i topp, uppfödare av Haufor-hästarna.  

Frank Leblanc: Rankad som 5e mest framgångsrika tränare i Frankrike, vann Prix dAmérique 2015 med Up and Quick. Har 
ca 1900 segrar, varav 1300 i trav och ca 600 i monté. Han är även framgångsrik uppfödare.  

J-M Bazire: Behövs en presentation av Frankrikes no 1 mest framgångsrika tränare, 3e bästa chatch driver med totalt över 
3100 segrar. Han har vunnit det mesta, 4 st Prix d’Amérique – senast i år som både tränare och kusk med Bellina Josselyn 
– Elitloppet, Hugo Åbergs, Prix de Fance, Lotteria m.m. Bedriver uppfödning i mindre skala.  

Dessutom planerar vi besöka Björn Goops unghästträning och avslutningen blir i Paris, med kvällstrav på Vincennes. Längs 
vägen hittar vi mycket god fransk mat och dryck, kvällarna fylls med trevliga samtal om avel, hästar och annat som gör 
livet så fantastiskt. 

 
Lördag 26 oktober Resan startar på Paris flygplats CdG . Ett besök under eftermiddagen, ankomst  
  till Le Mans och hotellet 18-tiden, gemensam middag på kvällen.  
 
Söndag 27 oktober  Besök på förmiddagen, sedan väntar trevliga landsortstävlingar på travbanan 
  i Le Mans.  
 
Måndag 28 oktober  Studiebesök hela dagen, trevlig lunch på landet.  
 
Tisdag 29 oktober   Morgonbesök, därefter beger vi oss till Paris, checkar in på trevligt hotell   
  centralt. Tävlingar på Vincennes på kvällen, bord på restaurangen.  
 
Onsdag 30 oktober  Ledig tid i Paris, eller sightseeing med guide. Transfer till flygpl på e.m.  
 

Paketpris per person:  7.950 kr  6.950 kr Inkl ASVT medlemsrabatt (à 1000 kr)  
I priset ingår:   vid bokning senast den 20 aug 2019 
 

• Bekväma transporter i privat buss från Paris flygplats t/r enligt programmet  
• 3 nätter på hotell i Le Mans   
• 1 natt på Hotel i Paris  
• Frukost varje morgon (4 dagar)  
• Middag första kvällen (3-rätters)  
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• Alla studiebesök enligt programmet 
• Avelsexpert från ASVT och Reseledare/tolk från Equi Tours  

 
Tillkommer/ingår ej:  

• Flygresa till/från Paris – låt oss boka ditt flyg eller boka själv, vilket som passar dig bäst. Se nedan för 
rekommenderad flyg. Pris fr ca 1900 kr  

• Enkelrumstillägg 2.460 kr (4 nätter)  
• Övriga måltider och drycker som ej är nämnda i programmet 

 
 
Flygresa – Du kan boka flygresan på egen hand, vi rekommenderar denna med SAS  
 
26 okt  Stockholm – Köpenhamn   06.10 – 07.15 
26 okt Köpenhamn – Paris   08.25 – 10.15 
30 okt  Paris – Stockholm   19.25 – 21.55 
30 okt  Paris – Köpenhamn  19.45 – 21.35 
Pris finns idag fr ca 1900 från Köpenhamn t/r, fr ca 2500 kr från Stockholm t/r  

 
 

Bokning & Villkor  

Sista bokningsdatum för ASVT rabatt 20 aug 2019 / Därefter till ordinarie så länge det finns plats.  

Vid bokning skickar vi en bokningsbekräftelse/faktura. En anmälningsdeposition på 2000 kr per person skall vara oss 
tillhanda 10 dagar efter bokningsdatum. Slutfaktura med förfallodag senast den 3 oktober. Vi reserverar oss för 
ändringar i programmet, samt för prishöjningar p g a flygskatter och/eller valutakursförändringar.  
 
Priset är beräknat på minst 25 deltagare och Euro-kurs i maj 2019.  Avbokningsvillkoren specificeras på 
bokningsbekräftelsen, I övrigt följer vi de särskilda villkoren för Equi Tours samt de allmänna resevillkoren för 
paketresor, vilka ni finner på www.equitours.se. Equi Tours ställer lagstadgad resegaranti, för din trygghet!  

 
 
 

Välkommen till Frankrike i höst!  


