Paraquedismo indoor no Shopping D tem desconto
especial nas férias de julho
Até 31/07, crianças e adolescentes podem se divertir no Wind up com
pacotes de voos 50% mais baratos

Instalado no Shopping D e considerado um dos equipamentos de
paraquedismo indoor mais modernos do Brasil, o Wind up oferece
promoção especial para as férias de julho. Até o dia 31, crianças e
adolescentes têm 50% de desconto em qualquer pacote individual de
voos. Os pequenos, entre 5 e 11 anos, tem 50% de desconto; já
os adolescentes, entre 12 e 15 anos, podem se divertir em voos
com 25% de desconto, dos valores habituais da atração. E mais: os
adultos, responsáveis pelos jovens, que adquirirem um pacote para
voar junto, ganham ainda um squeeze personalizado.

Entre uma das atividades que melhor une diversão e aventura na
capital, o Wind Up permite que os participantes saltem em queda
livre, a mais de 240Km/h, de forma segura e com total comodidade.
Antes de ingressarem no equipamento, que apresenta um túnel de
vento de 17 metros de altura, cada visitante recebe instruções e
equipamentos de segurança, que inclui macacão, capacete e óculos
apropriados. Além disso, desde os iniciantes até os adeptos desse
esporte radical, são sempre acompanhados de perto por monitores
especializados da atração.

Para obter os valores promocionais nessas férias de julho, bastam os
interessados apresentarem o documento comprovando a idade e,
aos menores de 18 anos, estarem acompanhados dos pais ou
responsáveis. Os voos com esses descontos podem ser feitos de
segunda a sexta-feira, das 12 horas às 21h30 e, nos domingos e
feriados, das 12 horas às 19h30.

Para adquirir os voos, basta entrar em contato pelo telefone (11)
3432-2473 ou pelo e-mail reservas@windup.com.br. Mais
informações estão também disponíveis no site www.windup.com.br.

Referência em compras e entretenimento na zona norte da cidade, o
Shopping D está localizado Avenida Cruzeiro do Sul, nº 1.100,
próximo das estações Armênia e Tietê-Portuguesa do metrô. Mais
informações
pelo
telefone
(11)
4506-6000
ou
no
site www.shoppingd.com.br.

SERVIÇO:
WIND UP – SHOPPING D
PROMOÇÃO DE FÉRIAS – DESCONTOS DE ATÉ 50%
Data: De 01 a 31/07
Local: Estacionamento do Shopping D, piso térreo.
Horário: De seg. a sáb., das 12h às 22h; domingos, das 12h às 19h30.
Faixa etária: 04 anos até adultos, com máximo de 130 quilos.
Reservas
e
mais
site www.windup.com.br.
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