ELEGANCE lezersactie

Met Elegance & Longines

Als VIP naar CHIO Rotterdam!
KANS
MAKEN OP
25 X 2 GRATIS
KAARTEN?
GA NAAR
ELEGANCE.NL
/CHIO

Van 22 t/m 25 juni vindt de 69ste editie van het Concours
Hippique International Officiel (CHIO) Rotterdam plaats.
Als Elegance-lezeres maak je kans op gratis exclusieve
VIP-kaarten voor de FEI Nations Cup presented by Longines.
Longines verzorgt voor alle wedstrijden van het CHIO Rotterdam de
tijdwaarneming. Zo ook op 23 juni tijdens de FEI Nations Cup presented by
Longines. Paardensportliefhebbers genieten in het Rotterdamse Kralingse
Bos van spring- en dressuursport op het hoogste niveau. En ook jij kan
daarbij aanwezig zijn: Elegance geeft 25 x 2 kaarten weg voor een VIPprogramma waarbij het jou en je vriendin of zus aan niets zal ontbreken.

CHIO & Longines
CHIO is het oudste internationale topsport
evenement van Rotterdam. Meer dan tien jaar
heeft het Zwitserse horlogemerk Longines zich
met het paardensportevenement verbonden.
Naast de FEI Nations Cup presented by
Longines op 23 juni presenteren zij op 25 juni
de belangrijkste individuele rubriek voor
springruiters: de Longines Grand Prix Port of
Rotterdam. Deze wedstrijd is de afsluiter van
het evenement en van het allerhoogste niveau.
Met €200.000 aan prijzengeld doet de
wereldtop er graag aan mee.

We hebben een prikkelend ladies only
programma samengesteld, waarbij je (geheel
gratis!) geniet van een volledig verzorgde dag:
• Vanaf 11.30 uur ben je welkom in Rotterdam.
Er is volop parkeergelegenheid. Vanaf daar word
je naar het event gebracht, waar je in de skybox
van Longines wordt ontvangen.
• Er staat een heerlijk welkomstdrankje voor je
klaar. Ontvangst door Judith Mennen, Brandmanager
Longines Nederland en een rondleiding langs de
Longines-horlogecollectie.
• Daarna is tijd voor een uitgebreid lunchbuffet!
• Vanaf 15.00 uur vindt de FEI Nations Cup presented
by Longines plaats. Vanaf de skybox heb je de gehele
dag het allerbeste zicht op paardensport van top
niveau.
• Tussen de bedrijven door staat er een beautyteam
klaar waar kun je je kunt laten verwennen met een
fijne treatment.
• I.s.m. Koppert Cress verzorgt culinair partner Maison
van den Boer een bijzondere cress-tasting (jonge
plantjes waar een unieke smaak aan is toegevoegd).
• Gedurende de dag worden in de skybox heerlijke
drankjes geserveerd.
• Om de feestelijke dag goed af te sluiten, staat er
een dinerbuffet klaar!
• Hef het glas ter afsluiting van deze geweldige
compleet verzorgde dag, voordat je met een
rijkgevulde goodiebag met heerlijke verwenproducten
huiswaarts keert.
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