
Helvetia Riding Center

Tupa

Para mais informações:

Interpolo Turismo
11 4437 4400

Código da Promoção: GRAND
interpolo@interpolo.com.br

* Sujeito a disponibilidade e alteração sem aviso prévio.
Consulte-nos para bilhetes aéreos, locação de automóvel e receptivo.
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Royal Palm
Plaza & Resort

Victoria
Hotel

diária 
*R$ 75,00

Apt SGL ou DBL s/ café da manhã Apt DBL c/ café da manhã

diária a partir de  
*R$ 200,00

diária a partir de  
*R$ 475,00 (+5% ISS)
Apt DBL c/ café da manhã

diária a partir de  
*R$ 212,00 (+2% ISS)

Apt DBL c/ café da manhã

DAY TABLE

*6 e 7 de novembro

Areia Areia

MR e JC   1,20mt
YR e SR  1,45mt

AM e M             1,20mt CN 06                                 1,25 mt

M MR e JC B                             1,00mt
AM T, JC T, P JR, JR e SR     1,25mt

AM B e M B   1,00mt AM e M*      1,20mt

P JR e JC T   1,30mt

AM T   1,30mt CN 07      1,35mt

P MR e JC A    1,10mt
JR e SR  1,35mt

AM A e M A   1,10mt CN 05            1,15mt

30 e 31 de Outubro 04 a 07 de Novembro

Grama Grama

Idealizado pelo Clube dos Cavaleiros e 
realizado em conjunto com o Helvetia 
Riding Center, o Grand National já 
nasce como o único Concurso de Saltos 
Nacional 5 estrelas do calendário 
hípico brasileiro em 2010. 

Com o apoio da Confederação Brasileira 
de Hipismo e da Federação Paulista 
de Hipismo, o evento será um ponto 
de encontro obrigatório dos melhores 
cavaleiros, amazonas e cavalos em 
atividade no Brasil.

Mais de R$ 360.000,00 em prêmios e 
provas  válidas para o Ranking da CBH em 
todas as categorias. Vagas limitadas!

30 e 31 de Outubro - 04 a 07 de Novembro de 2010
I CSN                      GRAND NATIONAL 

O único CSN 5 estrelas da temporada hípica 
brasileira. Mais de R$ 360.000,00 em prêmios. 
Provas  válidas para o Ranking da CBH em todas 
as categorias. Vagas limitadas!

O local não poderia ser melhor: no interior paulista, na 
região do Helvetia, conhecida por seus magníficos campos 
de pólo. Entre 30 de Outubro e 07 de novembro de 2010, 
o Helvetia Riding Center abrirá seus portões a comunidade 
hípica nacional para realização do único CSN 5 estrelas no

calendário da Confederação Brasileira de Hipismo, com provas para 
todas as categorias e expressiva premiação.

Ao todo, três pistas de competição proporcionam a prática do esporte 
em alto nível. Um picadeiro coberto de 70 por 30 metros totalmente 
climatizado; uma pista de areia de 100 por 50 metros e uma pista de 
grama de 80 por 100 metros. O complexo esportivo é o lugar ideal 
para um evento desta magnitude. 

Com Lounge VIP, serviço de bar e restaurante, camarote, arquibancada, 
sistema de som e conexão Wi-Fi, as instalações do Helvetia Riding Center 
primam pela funcionalidade, modernidade e sofisticação na medida 
certa. A localização é perfeita, a 10 minutos do aeroporto de Viracopos, 
Campinas. Esperamos por você!

MAC 
Insurance

Newsletter #2

O Clube dos Cavaleiros respeita sua privacidade. Caso não queira mais receber nossas mensagens, clique aqui.

Spot1 Marketing Direto - info@spot1.com.br

Preparamos uma seleção especial de hotéis para receber você e sua família. 


