Resa med Hingstdepån i Östergötland.
Till Deauville och unghästauktionerna
den 5 - 8 september 2018
Guide och reseledare John Kristoffersson
För våra kunder har vi i många gjort studieresor till
Normandie. Men intresset från kunderna har varit större
än vad vi kunnat anordna i reseväg.
Därför tog vi kontakt med John Kristoffersson som är född
i en travfamilj och väl insatt i både fransk-, italiensk- och
svensk travsport.
John kommer att ordna tre till fyra resor årligen efter
intresse. En sommaresa i juli. En resa till höstens
åringsauktionen i Deauville. Givetvis en tripp till Prix
d’Amerique. Slutligen en försommaresa i april/maj till
Normandie och storlopp i Argentan eller Caen.

Onsdag 5 September
-

-

-

Resan kommer att vara mellan onsdag 5 september till lördag 8 september.
Ni flyger från Sverige, Norge eller Danmark till Charles de Gaulle eller Beauvais beroende
på var ni är bosatta. Hitta ett morgonflyg.
Jag har varit inne och kollat på Air France (Charles de Gaulle) som har mycket förmånliga
priser om ni bokar i tid. Ryanair tar från Nyköping-Beauvais 1.150 kr för närvarande t.o.r..
Vi tar sedan hyrbilar från flygplatsen och väljer att antingen stanna och ta lite lunch efter
vägen eller så åker vi till vårt hotell i Deauville i närheten av auktionsområdet, checkar in
och tar sedan något att äta i närheten av auktionsområdet.
Visning av hästarna inför auktionen på kvällen börjar kl 15.
Vi blir kvar på auktionsområdet hela kvällen där första utropet är kl 18.
o Mat och dryck finns på området men många väljer att gå och äta något i Deauville
vilket ligger i gångavstånd från auktionsområdet
Adresser dag 1
o Arqana, 32 Avenue Hocquart de Turtot, 14800 Deauville

Torsdag 6 September
-

Idag för dom som vill så delar vi upp oss i bilarna och åker till stuterierna där era fölston
står så att ni får hälsa på dom.
Vi möts i Deauville på eftermiddagen och hinner troligtvis med att gå lite på auktionen om
ork finns kvar.
På kvällen så äter vi gemensam middag på Le Spinnaker beroende på hur många som
anmäler sitt intresse.
o På Le Spinnaker betalar man runt 50 euro för en trerättersmeny utan dryck
▪ www.spinnakerdeauville.com
▪ 52 rue Mirabeau, Deauville

Fredag 7 September
-

-

-

Vi tar frukost på hotellet, packar ihop våra väskor och lämnar hotellet för att åka och titta
på Philippe Allaires träningsanläggning Haras de Bouttemont.
o Här står; Ready Cash, Atlas de Joudes, Bird Parker, Brillantissime, Charly du noyer,
Django Riff, Dollar Macker och Traders.
o www.bouttemont.fr
o Haras de bouttemon, 14430 Victot-Pontfol
På eftermiddagen fortsätter vi till Sebastian Guarato och Haras de la Meslerie.
o Här står; Bold Eagle, Carat Williams, Cash and Go och Eridan.
o www.ecurieguarato.fr
o Clopin, 61270 Le Menil-Berard
Efter att vi har klarat av våra besök så åker vi till en liten stad som heter L’Aigle där vi sover
sista natten på Hotel du Dauphin.

o Här kan vi även äta middag på deras restaurang som serverar en intressant
gastronomisk meny för 42 € / person
Lördag 8 September.
-

Idag är det dags att åka tillbaka till Paris, lämna tillbaka hyrbilarna och flyga hem för dom
som har valt det.
För dom som har valt att stanna längre så erbjuder Vincennes fina tävlingar med första
start kl 13.30.

Obs! Angående hyrbilarna så beroende på hur många vi blir så måste det såklart vara en person
per bil som ställer upp och kör. Detta innebär att deras kreditkort används som säkerhet och vi får
göra upp efteråt eller om denna summan dras från priset från resan eftersom betalningen för bilen
även måste göras genom detta kort.
Tänk på att anmäla er för middagen på Le Spinnaker om ni är intresserade eftersom det ofta är
fullt på denna restaurang om man inte är ute i tid
Angående hotell i Deauville så bestämmer jag hotell beroende på hur många vi blir och
tillgänglighet på hotell.
Länk till auktionskatalogen:
http://www.arqana-trot.com/catalogue-listing/ventes-de-yearlings-selectionnes-2018

Pris per person är 650 euro per person
Ingår i priset gör: Hotell ons – lör, frukost alla dagar, hyrbilar.
Ingår ej gör: övriga måltider såsom lunch och middag, vägtullar och bensin till vardera bilar, räkna
med ca 200-250 kr per person för detta. Detta gör vi upp mellan oss i bilarna.

Kontaktuppgifter för bokningar;
John Kristoffersson
Tel: +33 6 46 83 44 57
Mail: jaymkay86@icloud.com

