
Corridas de cavalo, futebol, vinho e cerveja artesanal. Próximo
domingo, dez de junho, é dia de GP Brasil com exibição do jogo
do Brasil no telão do Jockey! 

Aposto que você vai se divetir

Adivinha onde você
vai torcer pelo Brasil?

por Christian Herrera

DIVERSÃO GARANTIDA TODA A SEMANA
Corridas de cavalo: sábado e domingo (14h às 19h) e segunda e terça-feira (18h às 22h).
Aberto ao público, com entrada franca. Praça Santos Dumont, 31 - Gávea.  www.jcb.com.br
Aposte a partir de R$ 2,00! Onde? Nos guichês do Hipódromo da Gávea, pelo Teleturfe
(4000-1602), nas lojas PMU Brasil ou em www.pmubrasil.com.br
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vista a camisa do Brasil e entre no clima para assistir à partida ao vivo, no telão
do Hipódromo da Gávea, a partir das 11 horas.

Depois do jogo será a vez dos cavalos entrarem na pista,  garantindo emoção em
todos os páreos. As atrações não param por aqui. Durante todo o dia curta vinhos e
queijos no ”Wine Lovers”, um festival à parte que reúne rótulos de diversos
países. Para quem prefere cerveja, desde 11h, também haverá expositores de cervejas
artesanais.

Se a fome apertar, além dos restaurantes Inverso Gávea e Derby Bar, o evento contará
com food trucks que vendem desde hambúrguer a risoto, opção gastronômica não
vai faltar.

Ao cair da noite, os cavalinhos se retiram para o merecido descanso e o som  toma
conta do hipódromo, com o melhor da MPB, rock, jazz e o show da banda Black
Monkees até a meia-noite. 

O Jockey renova o seu público e abre as portas para quem busca emoção, charme
e entretenimento em um só lugar. A entrada é gratuita e não se faz necessário o uso
de terno e gravata. 

Você está convidado a vivenciar uma experiência única no Grande Prêmio Brasil
2018, de 8 a 12 de junho. Quer saber mais sobre como será o evento? Fique de olho
nesta coluna semanal e acompanhe os sites e redes sociais do Jockey e PMU Brasil.

No próximo domingo
10 de junho, o Jockey Club
Brasileiro em parceria com
a PMU Brasil, realizará o
Grande Prêmio Brasil, a 
corrida de cavalos mais
importante do ano e neste
mesmo dia, a seleção
brasileira entra em campo
para o último amistoso
antes da estreia na Copa do
Mundo, contra a
Áustria. Reúna sua torcida,


