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Oplev hestevæddeløb på første parket som VIP gæst

Prisen inkluderer:
•	 Entré
•	 Velkomstdrink i VIP loungen
•	 1 glas husets vin eller 1 øl eller 1 vand
•	 2-retters middag
•	 Information om spillets regler
•	 Dagens program
•	 Væddeløb på første parket
•	 ”Hesteejer for en dag” event
•	 Fribillet til storløbsdag

Oplev en dag fyldt med fart, spænding 
og forkælelse i vores VIP lounge. Vi byder 
velkommen med  et glas  bobler og her-
efter serveres en lækker 2-retters menu, 
som nydes med panorama-udsigt over 
væddeløbsbanen. 

I VIP loungen har I direkte adgang til terras-
sen med udsigt over banen. Selskabet har 
en vært eller værtinde tilknyttet, som sørger 
for en introduktion til sporten og i løbet af 
aftenen bliver man “hesteejer for en dag”. Her 
får alle sin egen hest at heppe på i et løb og 
vinderene kommer i vindercirklen sammen 
med den.

For bestilling kontakt Alette Henneberg
på tlf. 888 112 07 eller e-mail anh@aav.dk

Skydebanevej 25, 9000 Aalborg•	 *) Prisen er ekskl. drikkevarer

VIP& væddeløb

pakketilbud

Pr. pers. kr. 

329,-

www.aav.dk
Tlf. 888 112 07



Spis & væddeløb
pakketilbud

www.aav.dk
Tlf. 888 112 07

Pitten - sportsbar
Åben hverdage kl. 11-23
Weekend kl. 10-23
NKI Racing Arena Aalborg
Skydebanevej 25, 9000 Aalborg
www.aav.dk • Tlf. 98 12 12 17

Få en unik oplevelse hvor hovedingredienserne er sport, 
spænding og lækker mad. Vi kobler en værtinde på jeres 
selskab, som giver en guided rundvisning i staldene og 
sørger for i bliver introduceret til sporten og spillets regler.

NKI Racing Arena Aalborg er en smuk grøn oase midt 
i Aalborg, som danner ramme om en helt speciel og 
autentisk sport med lange traditioner.  
 
Med mere end 30 løbsdage om året, er der  
altid mulighed for at finde en dag der passer 
netop dig, din familie, vennerne eller måske 
firmaet til at få en unik oplevelse.

Tilbuddene kan bookes på alle 
vores løbsdage og tidspunkter 
aftales individuelt. Har I specielle 
ønsker, så som tandem-sulky eller  
firmatrav, skræddersyr vi gerne et 
tilbud. 

For bestilling kontakt Alette Henneberg
på tlf. 888 112 07 eller e-mail anh@aav.dk

  
Eftermiddag
• Entré og velkomst
• Rundvisning på staldsiden
• Dagens ret 
• Information om spillets regler
• Dagens program
• Væddeløb
• Lodtrækning om præmie
• Fribillet til storløbsdag

Opgradering
Opgrader dagens ret til en 
2-retters middag bestående af
hovedret og dessert.
Tillæg KUN kr. 70,- pr. pers.

Spillekupon på kr. 50,- kan tilkøbes

  
Aften
• Entré og velkomst
• Rundvisning på staldsiden
• Buffet
• Information om spillets regler
• Dagens program
• Væddeløb
• Lodtrækning om præmie
• Fribillet til storløbsdag
Spillekupon på kr. 50,- 

kan tilkøbes

Pr. pers. kr.

369,-

Pr. pers. kr.

299,-
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Oplev hestevæddeløb på første parket som VIP gæst

Prisen inkluderer:
•	 Entré
•	 Velkomstdrink i VIP loungen
•	 Information om spillets regler
•	 Dagens program
•	 3-retters middag
•	 Adgang til privat bar (ekskl. drikkevarer)

•	 Væddeløb på første parket
•	 “Hesteejer for en dag” event
•	 Fribillet til storløbsdag

Saturday Night Racing er en aften fyldt 
med fart, spænding og forkælelse i vores 
VIP lounge. Vi byder velkommen med  et 
glas bobler og herefter serveres en lækker  
3-retters menu, som nydes med panorama-
udsigt over væddeløbsbanen. 

I VIP loungen har I adgang til privat bar samt 
terrassen med udsigt over banen. Selskabet 
har en vært eller værtinde tilknyttet, som 
sørger for en introduktion til sporten og i 
løbet af aftenen bliver man “hesteejer for en 
dag”. Her får alle sin egen hest at heppe på i 
et løb og vinderene kommer i vindercirklen 
sammen med den.

For bestilling kontakt Alette Henneberg
på tlf. 888 112 07 eller e-mail anh@aav.dk

Pr. pers. kr. 

449,-

Skydebanevej 25, 9000 Aalborg

pakketilbud

www.aav.dk
Tlf. 888 112 07



eller

www.aav.dk
Tlf. 888 112 07

Pitten - sportsbar
Åben hverdage kl. 11-23
Weekend kl. 10-23
NKI Racing Arena Aalborg
Skydebanevej 25, 9000 Aalborg
www.aav.dk • Tlf. 98 12 12 17

i restauranten

Kort og godt! Bajer og burger til ham og vin og tapas til hende... eller omvendt.
For bestilling kontakt Alette Henneberg på tlf. 888 112 07 eller e-mail anh@aav.dk

Pr. pers. kr. KUN

149,-

• Entre
• 1 øl
• 1 husets burger
• Begynderguide
• Dagens program
• Fribillet til storløbsdag

• Entre
• 1 glas husets vin
• 1 tapastallerken
• Begynderguide
• Dagens program
• Fribillet til storløbsdag

Onsdags

race menu


