
PRIX D’AMÉRIQUE
Travresa till världens största lopp
Tillsammans med Bolagsstallet arrangerar Nickes.Com en resa till storloppet 
Prix d’Amérique 2020. Under några intensiva dagar får du uppleva hästsport 
i världsklass tillsammans med andra traventusiaster. Svenske tränarikonen 
Anders Lindqvist möter upp i Paris och tar oss med till den stora hästauk-
tionen på Vincennes. Anders visar dessutom upp sin anläggning för dem som är 
intresserade. Självklart passar du på att njuta av det berömda franska köket med 
alla dess kulinariska läckerheter. Eller lockas du mer av kultur än gastronomi? 
Paris levererar som bekant där också. Och med lite tur kan du som inte nöjer 
dig med en sport kombinera trav och toppfotboll; mästarlaget PSG spelar kan-
ske hemma samma helg som Prix d’Amérique körs för 99:e gången i historien?

MER INFORMATION OM RESAN PÅ NÄSTA SIDA4

PRIS:
från 4 995 SEK
    per person
         exkl. flyg

40 000 åskådare. 

40 miljoner placerade spel. 

En gigantisk travfest. 



PRELIMINÄRT PROGRAM

Besök hos Anders Lind- qvist på Grosbois ingår!

Fredag 24/1: Lördag 25/1: Söndag 26/1: Måndag 27/1:

Efter ankomsten till Paris 
beger vi oss till Vincennes 
där tränarikonen Anders 
Lindqvist möter upp och 
tar oss med på mässa 
och hästauktion. Kvällens 
efterfest blir en höjdare!

Vi äter lunch med Anders 
i närheten av Vincennes.  
I samband med lunchen 
informerar vi om en an-
nan spännande travresa! 
Därefter blir det travtäv-
lingar för hela slanten ...

Efter frukosten samlas vi  
i lobbyn för att snacka 
upp dagen och tävla i 
en kul quiz. Vi tar oss se-
dan ut till Vincennes för  
resans stora höjdpunkt. 
Må bästa ekipage vinna! 

På förmiddagen besöker 
vi Grosbois där Anders 
guidar oss runt på anlägg-
ningen. Sedan är det dags 
att säga ”Au revoir” till 
den franska huvudstaden 
– för den här gången ...

För bokning, information om hotell och andra detaljer kring resan, 
vänligen mejla oss på sales@nickes.com eller ring 036-14 14 43.

MERVÄRDE!
OBS! Minst 10 deltagare krävs för att resan ska bli av. Flyg bokas separat.

Det officiella programmet av resan börjar ca kl 15 på fredagen och avslutas ca kl 13 på måndagen. 


