Breeders Cup & Lexington
28 okt – 4 (5) november 2018

Superveckan för alla galoppfantaster – häng med SFAF, i samarbete med Jockeyklubben, till
Lexington/Kentucky i höst! Se världens främsta avelshingstar och stuterier. Vi avslutar med två
dagar på Churchill Downs och Breeder´s Cup 2018
Vi har ett färdigt paket med flygresa, hotell, transporter och studiebesök!
Som vanligt är Lena Hedberg vår ciceron i Kentucky, logi på härliga Hotel Campbell House 4* hotell
med ca 15 min promenad in till centrala Lexington.
Så här ser översiktliga programmet ut:
(Vi kommer att boka in flera besök och aktiviteter när vi kommer närmare avresa. Hästbutiker av
världsklass, titta in på Fasig Tipton och titta på de ston som går ut på auktion några dagar senare,
Keeneland auktionsområde/galoppbana, m.m..
Söndag 28 okt – Ankomst
Resdag, flyg från Stockholm eller Köpenhamn till Cincinnati eller Lexington, se information längre
fram.
Måndag 29 okt – Besök
Följande besök är planerade:
Three Chimneys ( Gun Runner, Palace Malice)
Ashford Farm (American Pharoah, Uncle Mo)
Tisdag 30 okt – Besök
Följande besök är planerade:
Spenthrift (Into Mischief, Goldencents)
Clairborne (War Front, Blame)
Onsdag 31 okt – Besök
Följande besök är planerade:
Hill´n Dale ( Curlin, Kitten´s Joy, Kantharos, Violence)
Winstar Stallions and Training facility
Torsdag 1 nov – Besök
Följande besök är planerade:
Calumet ( English Channel)
Gainesway (Tapit)

Fredag 2 nov - Breeders Cup
Transfer till Louisville t/r
Avresa från hotellet kl 9.00 - Hemresa ca 19.00

Lördag 3 nov - Breeders Cup
Transfer till Louisville t/r
Avresa från hotellet kl 9.00 - Hemresa ca 19.00
Söndag 4 nov – Hemresa
Utcheckning och hemresa

Flygresan
Flygresan ligger utanför programmet, du kan boka din resa själv eller få det inkluderat i ditt
paket. Pris idag med SAS och United Airlines enligt nedan finns från ca 8.000 kr.
Lexington
28 okt
28 okt

Stockholm Arlanda – Chicago
Chicago – Lexington

15.30 – 18.45
21.05 - 23.25

04 nov
04 nov

Lexington – Chicago
Chicago – Stockholm

15.25 – 16.00
19.45 – 11.10 (ank 5 nov)

Cincinnati
Det finns många andra alternativ, du kan även flyga till Cincinnati, vilket är en större flygplats med
större utbud. Det är då ca 90 min transfer till Lexington. Vi kan hjälpa till med transfer, är ni t.ex. 6
personer blir kostnaden ca 450 kr/person/väg.
Hotel
The Campbell House Lexington, Curio Collection by Hilton
1375 South Broadway Road, Lexington, Kentucky, 40504 USA

Pris per person:

10.800 kr

I priset ingår
•
•
•
•
•

Logi 7 nätter i dubbelrum på Campbell House 4* Hotell
Frukost x 7
Studiebesök 4 dagar, enligt programmet
Transfer Hotellet – Louisville t/r fredag och lördag
Ciceron Lena Hedberg under 5 dagar

Tillägg / ingår ej:
•
•
•
•
•

Flygresa och flygplatstransfer
Enkelrum, tillägg 5.200 kr (7 nätter)
Övriga privata utlägg, entréer och måltider
EntréBiljetter till Breeder´s Cup- dagarna (Kommer att bokas när definitivt antal
deltagare fastställt. Här finns flera alternativ).
Drickspengar till de ”grooms” som visar upp avelshingstarna på stuterierna, samt
busschaufför.

Bokning & villkor
Sista bokningsdatum 30 aug 2018
Vid bokning skickar vi en slutfaktura med förfallodag senast den 18 september. Vi reserverar oss för
ändringar i programmet, samt för prishöjningar p g a flygskatter och/eller valutakursförändringar.
Priset är beräknat på minst 20 deltagare och US-dollar kurs i augusti 2018. 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
Vid bokning och frågor, kontakta oss

info@equitours.se
Tel: 040-298808

Välkomna till Kentucky!
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