
      7. februar 2015 

Rejs med Stald KTAS til Newmarket – 

Fuldblodsportens mekka  

Med stor hjælp fra Great British Racing International er Stald KTAS i 
stand til at præsentere jer for en rejse til et slaraffenland for alle os der 
elsker heste. 

Vi flyver fra Københavns Lufthavn med Easyjet torsdag den 17. 
september kl. 10:25 om formiddagen til Luton lufthavnen lidt nord for 
London og lander ca. kl. 11:20 (lokal tid). Herefter kører vi til vores 
hotel i Newmarket. Busturen varer ca. 1½ time. Lige så snart vi er 
installeret på vores værelser har vi tid til en kortere udflugt. 
Programmet ser foreløbig sådan ud: 

Torsdag: 
Ankomst Newmarket eftermiddag. Når vi har nettet os på værelserne  
kører vi til det berømte auktionssted Tattersalls.  
Hvis vi har mere tid endvidere et besøg på Newmarket Horseracing 
Museum. 
Kammeratskabsaften lidt uden for Newmarket   
(se www.thethreeblackbirdswoodditton.co.uk) 
 
Fredag: 
Besøg hos en lokal træner og se ”the horses on the gallops”  
(morgenarbejde) 
Besøge Lanwades and St Simon Stud for at besigtige avlshingste og  
møde Ms Kirsten Rausing (svensk dame med karisma) 
Guided tur på British Racing School med CEO Grant Harris 
Tid på egen hånd 
Middag på restaurant The Packhorse i Newmarket  
(se www.thepackhorseinn.com) 

http://www.thepackhorseinn.com/


 
Lørdag: 
Tid på egen hånd  
Væddeløb på Newmarket’s Rowley Mile  
(se alt om banen på www.newmarketracecourses.co.uk) 
Drinks reception efterfulgt af middag på det historiske og  
prestigefyldte Jockey Club  Rooms 
(se www.jockeyclubrooms.co.uk) 
 
Søndag: 
Formiddagen fri til egen disposition eller muligvis en arrangeret tur.  
Afgang kl. 14 fra hotel mod lufthavnen. Planlagt ankomst Københavns  
lufthavn kl. 19:50. 
 
BEMÆRK: 
Turene er stadig under planlægning, og vi kan blive nødt til at lave om 
på rækkefølgen og muligvis også indholdet. 
 
Pris m.v.: 
Pris for hotel inkl. morgenmad, bustransfer fra lufthavn til Newmarket  
og retur og al transport under ophold: 
Kr. 3.198,- pr. person i dobbeltværelse 
Kr. 3.775- pr. person i enkeltværelse 
Øvrig fortæring under ophold er for egen regning. 
Hotel: Best Western Heath Court Hotel 
Forudbetaling: Kr. 1.500,- pr. person ved tilmelding til konto nummer: 
1551-9263292. 
Restbeløb skal være indbetalt til samme kontonummer senest den 16.  
august 2015. 

Vi kan kun være 40 personer, så hurtig tilmelding tilrådes. 
Tilmelding til Bent Rekjær: 
Mail: bent@staldktas.dk, Mobil 20 31 26 23. 
Ret til ændringer forbeholdes, hvis flypriser stiger inden booking. 

http://www.newmarketracecourses.co.uk/
http://www.jockeyclubrooms.co.uk/
mailto:bent@staldktas.dk

