
 

 

 

Följer du med till Paris 2024? 
Svara senast 26 januari -23! 

 

Som stolt leverantör till Svenska Ridsportförbundet så planerar vi nu en resa till Paris 2024 för att följa de olympiska 

eventen inom ridsporten. Vill du följa med?  
Nedräkningen har börjat och vi har tagit de inledande stegen på denna spännande resa. Det är ännu många 

pusselbitar som ska falla på plats men att det kommer att bli helt fantastiskt – det vet vi! Paris är vår hemmaplan, vi 

känner staden väl och har alla förutsättningar att ge dig en oförglömlig upplevelse!   

 

Vill du försäkra dig om biljetter till hästsporten ger vi dig möjlighet nu!  

Tillsammans med vår samarbetspartner Elämys Group, kan vi erbjuda biljetter till alla ridsportens discipliner, utan 

att riskera stå utan. Dessa ”Premium-biljetter” ger dig de näst bäst placerade platserna på arenen (B-biljetter) samt 

entré till ”ClubHouse 24” – ett stort vip-område i centala Paris, enbart för inbjudna gäster.  

 Men tveka inte för då är tillfället borta, vi behöver din bokning senast den 26 januari, läs mer om 

förutsättningarna nedan. Efter det att du bokat din resa, får du fortlöpande information – både sportsligt och hur vi 

planerar inför. Huvudattraktionen på resan kommer såklart att vara de olympiska ridsporttävlingarna men vi 

kommer att erbjuda en rad roliga & intressanta aktiviteter i Paris. 

Såhär ser planen ut  

Paket  Datum Paketpris* Indikationspris 
flyg** 

Pris biljetter*** Summa  

1) Fälttävlan 26-30 juli  29.000 kr 4.800 kr 11 400 kr 45.200 kr 

2) Dressyr-  & 
Hopp Lag 

30 juli – 3 aug 29.000 kr 4.800 kr 19 800 kr 53.600 kr 

3) Dressyr- & 
Hopp Finaler 

3 – 7 augusti 29.000 kr 4.800 kr 17 750 kr 51.550 kr 

   

* Paketpris = pris per person i svenska kronor. Vi har fått preliminära priser för transporter, hotell, måltider och 

andra kostnader, vilka blir fastställda under andra halvan av 2023. I paketpriset ingår:  

• Logi 4 nätter på 3***+ (trestjärnigt plus)  hotell i Versailles eller i centrala Paris, i dubbelrum (2 pers /rum) 

• Frukost dagligen 

• Meet & greet på flygplatsen vid ankomst, transport flygplats – hotell t/r  

• Tåg/Metro biljett som gäller under din vistelse, Versailles-Paris området.  

• Välkomstmiddag  

• Halvdags sightseeing av Paris 

• Informationsträffar med Svenska Ridsportförbundet  

• Ciceron från Svenska Ridsportförbundet och reseledare från Equi Tours 

 

Samt sedvanliga gemensamma middagar och aktiviteter mot tillägg.  

 

** Indikationspris flyg – uppskattat pris för flygresan från Stockholm, Göteborg eller Köpenhamn t/r 

 

 

 

 



 
 

 

*** Pris biljetter – biljetterna till OS-tävlingarna kommer att faktureras separat till dig från arrangören, efter att 

du betalt första deposition för ”paketet”. Nedan ser du vilka biljetter som ingår samt pris per biljett (ex VAT, 

fransk moms, som tillkommer i sammanställningen)  

 

Paket 1 - Fälttävlan  

Flyg + Hotell 4 nätter 26 – 30 juli  

Biljetter  27/7 kl 10.00 Dressyr (215 eur) 

28/7 kl 10.30 Terrängprov (175 eur)   

29/7 kl 11.00 Hoppning (475 eur)  

Summa: 865 eur + 20% fransk moms = ca 11.400 skr  

Paket 2 - Dressyr lag + Hoppning lagtävlingar 

Flyg + Hotell 4 nätter  30/7 – 3/8 (hemresa flyg kväll)  

Biljetter 31/7 kl 11.00 Dressyr kval dag 2 (225 eur) 

 1/8 kl 10.00 Dressyr lagfinal (425 eur)  

 2/8 kl 14.00 Hoppning lag kval (275 eur)  

3/8 kl 10.00 Hoppning lag final (575 eur)  

Summa: 1.500 eur + 20% fransk moms = ca 19.800 skr  

Paket 3 - Hoppning 2-3 + Dressyr – Individuella finaler 

Flyg + Hotell 4 nätter  3 – 7 augusti  

Biljetter  4/8 kl 11.00 – Kûr (495 eur)  

5/8 kl 14.00 Hopp ind kval (275 eur)  

6/8 kl 10.00 Hopp final (575 eur)  

Summa: 1.345 eur + 20% fransk moms = ca 17.750 skr 

 

Såhär gör du för att boka plats 

Så snart du bestämt dig för att du/ni vill följa med på detta oförglömliga äventyr – men senast den 26 januari  

- kontakta oss på mail info@equitours.se eller ring 0708-540 200 eller 0708-172 387.  

 

Du kommer därefter att få en bokning via mail från Equitours, som bekräftas så snart du gjort första  

inbetalningen. Vi begär 50% av biljettpriset samt 30% av paketpriset (från 14.400 – 18.600 per person).  

Biljetterna slutbetalas våren -23. Flygresan bokas och betalas separat (eller bokas på egen hand).  Nästa 

 betalning för paketet är i augusti 2023, slutbetalning i januari 2024.  

 

Vi ser fram emot att välkomna er till Paris 2024!  
 

Equitours and More- Teamet  

 

 

      Equi Tours Sweden AB         Tel: 0708-540200 info@equitours.se  www.equitours.se  
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