Bem-vindo a Madrid
O Hipódromo de La Zarzuela, um ícone arquitetónico do racionalismo madrileno,
construído na década de 1940, acolhe quase todos os domingos do ano (ao sábado no
mês de junho, e à quinta-feira e ao sábado nos meses de julho e agosto) um completo
programa de corridas. Desfrute da sua completa oferta de ócio e restauração, e da
emoção das corridas de cavalos.

Em conformidade com as medidas de prevenção da pandemia da COVID-19, e até novo aviso, o
Hipódromo reduz a sua lotação de 75% para 60%

Calendário de corridas 2021:
24 e 31 de janeiro
7, 14, 21 de fevereiro
7, 14, 21 e 28 de março
4, 11, 18 e 25 de abril
2, 9, 16, 23 e 30 de maio
5, 12, 19 e 26 de junho
1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 e 31 de julho
5 e 26 de agosto
As corridas diurnas das jornadas de 24 e 31 de janeiro, 7, 14, e 21 de fevereiro e as jornadas
noturnas dos dias 1, 3, 8, 10, 15,17, 22, 24,29 e 31 de julho e 5 e 26 de agosto disputar-se-ão na
pista de fibra, onde também se disputarão os “handicaps” divididos dos sábados do mês de junho.
Todas as restantes corridas do programa serão disputadas na pista de relva.
O programa outono-invirno publicar-se-á no dia 30 de junho de 2021

Aviso: Tendo em conta a situação excecional que vivemos, devido à pandemia da
COVID-19, todas as jornadas planeadas estarão sujeitas às medidas de segurança
sanitárias que sejam adotadas pelo governo central ou pela comunidade autónoma
relativas à realização de espetáculos e/ou eventos desportivos, pelo que a
administração do Hipódromo se reserva o direito de introduzir modificações nos
horários, distâncias e superfícies das corridas programadas, em função das
circunstâncias sanitárias que se produzam, de acordo com a normativa aplicável em

cada momento.

Informação de interesse
Quando
A partir de 24 de janeiro. Ao domingo, de
janeiro a maio; ao sábado, no mês de junho; à
quinta-feira e ao sábado, durante os meses de

Onde
Hipódromo de La Zarzuela

julo e agosto
Endereço

Zona

Avenida Padre Huidobro , s/n 28023

Otros

Web

Autocarro

http://www.hipodromodelazarzuela.es

658
Horário
no te pierdas

Preço
Consultar página oficial
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no dia 30 de junho de 2021
Tipo
Deporte, Hípica
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