
Faça seu evento no 

Jockey Club
Brasileiro



Inaugurado em 1932, sua construção é um marco 
na cidade do Rio de Janeiro, ocupando 640 mil 
m² na privilegiada Zona Sul carioca. Está situado 
entre as montanhas e o mar, ao lado da Lagoa 
Rodrigo de Freitas e com vista para o Cristo 
Redentor. 

Sua charmosa arquitetura é inspirada no 
Hipódromo de Longchamps, no Bois de 
Boulogne, em Paris, com projeto dos arquitetos 
Archimedes Memoria e Francisque Cuchet - 
também responsáveis pelo Palácio Tiradentes.

Desde a sua inauguração, o Hipódromo da Gávea 
vem sendo um dos mais nobres palcos dos 
grandes encontros da elite. Grandes 
personalidades já passaram pelo Jockey Club 
Brasileiro, incluindo presidentes da república e 
ícones da cultura brasileira. 

O Hipódromo da Gávea

O Jockey Club Brasileiro dispõe de três 
ambientes para os mais diversos tipos de 
eventos, sociais, esportivos ou corporativos, com 
sua privilegiada localização e de fácil acesso: o 
Salão Nobre, com entrada pela Lagoa, e as 
Tribunas B e C, com entrada pela Gávea.

Todos os ambientes são climatizados e possuem 
estacionamento, para  melhor receber os seus 
convidados e oferecer todo a comodidade 
necessária.

Espaços para eventos



O Salão Nobre do Jockey Club Brasileiro já é 
tradicional no circuito de eventos sociais do Rio de 
Janeiro. Com o privilégio de estar na Lagoa, 
facilita o acesso a todas as partes da cidade. 
Oferece, ainda, uma das mais deslumbrantes 
paisagens da cidade: o Cristo Redentor e o 
Hipódromo da Gávea. 

Capacidade: até 700 pessoas

Comodidades: 
- Ambiente climatizado;
- Segurança total em local com acesso controlado;
- Estacionamento;
- Varanda com cobertura opcional;
- Estrutura cenotécnica para shows e eventos. 

Salão Nobre



A Tribuna B, dentro do Hipódromo da Gávea, é 
um espaço amplo e aconchegante. Com entrada 
pela Praça Santos Dumont, sua localização é de 
fácil acesso para todas as partes do Rio de 
Janeiro, possui uma maravilhosa vista da pista de 
corridas. 

A área externa pode ser aproveitada, aumentando 
a capacidade do evento a ser realizado. O espaço 
é perfeito para a realização de eventos 
corporativos, como feiras de pequeno porte, 
convenções e workshops, além dos eventos 
sociais. 

Capacidade: até 500 pessoas.

Comodidades: 
- Ambiente climatizado;
- Teto acústico;
- Estacionamento;
- Área externa para locação opcional.
 

Tribuna B



Para eventos de grande porte, o Jockey Club 
Brasileiro possui o ambiente da Tribuna C. Além 
da maravilhosa vista para a pista de corridas, o 
frescor do Jardim Botânico dá o clima ideal para 
eventos sociais e também corporativos. 

Assim como na Tribuna B, a Tribuna C também 
possui área externa para locação e ampliação da 
capacidade do evento. As mais famosas festas do 
circuito carioca já passaram por aqui, além de 
lançamentos de novelas e grandes eventos 
esportivos. 

As Tribunas B e C podem ser alugadas 
conjuntamente, para se adaptar ao porte do seu 
evento, proporcionando mais conforto. 

Capacidade: até 3.500 pessoas. 

Comodidades:
- Ambientes climatizados;
- Estacionamento;
- Entrada exclusiva pela Rua Jardim Botânico;
- Salas de apoio de 60 m²;
- Estrutura multimídia;
- Área externa para locação opcional. 

Tribuna C





Agende agora uma visita e saiba mais sobre os 
espaços para eventos dentro do Jockey.          

Ligue para: (21) 3534-3248

Contato para evento

O Jockey Club Brasileiro é o palco mais tradicional de 
turfe e eventos. O hipódromo está integrado a uma 
área de 640 mil m2 que conta com clube social, 
escola primária, escola de profissionais do turfe, 
restaurantes, galerias de arte, teatro e muito mais. 
Aqui a diversão é garantida e a entrada é gratuita.

Endereço:                                                             
Praça Santos Dumont, 31. Gávea. Rio de Janeiro.

Corridas ao vivo:
Segunda e Terça-feira, das 17h às 21h.
Sábado e Domingo, das 14h às 20h.

Acompanhe as notícias do JCB: www.jcb.com.br 
Aposte: www.pmubrasil.com.br
Facebook: JockeyClubBrasileiro
Instagram: JockeyClubBrasileiro
Twitter: JockeyClubBr
Google Plus: JockeyClubBrasileiro

Mais sobre o Jockey

Buffet Pax Delícia
www.buffetpaxdelicia.com.br
(21) 3114-5511

Parceiros comerciais

Estapar Estacionamentos
www.estapar.com.br
(21) 2103-4083


