No Shopping D, simulador de queda livre Wind up oferece
desconto de até 50% nos voos
Neste período de férias, crianças e adolescentes podem experimentar a
aventura de voar a mais de 200 Km/h, com valores especiais, no
empreendimento
Chegou a oportunidade de trazer a felicidade para os filhos, sobrinhos,
afilhados ou qualquer criança que sempre sonhou em voar ou que gostaria de
reviver esses momentos de alta adrenalina. Para isso, o Wind up prorrogou
suas promoções especiais até o dia 31 de janeiro, com desconto de até 50%
para os saltos dos pacotes individuais com crianças ou adolescentes. A
atração, localizada no Shopping D, integra a programação de férias escolares
no empreendimento.
Os pequenos, que têm entre 5 e 11 anos de idade, podem voar com 50% de
desconto e os adolescentes, que têm entre 12 e 15 anos, podem se divertir
pagando 25% a menos do valor habitual da tabela de preços. Já os
responsáveis pelos jovens, que adquirirem um dos pacotes, levarão um
squeeze personalizado. Para aproveitar o período promocional, os visitantes
devem apresentar o documento comprovando a idade. Os valores são válidos
durante todo o mês de janeiro, de segunda-feira a sábado, das 12 às 21h30 e,
nos domingos, das 12 às 19h30. Para participar da atração, basta entrar em
contato
pelo
telefone
(11)
3432-2473
ou
pelo
e-mail
reservas@windup.com.br.
O Wind up é o melhor túnel de vento de sua categoria, cada voo equivale a
queda livre de dois saltos de paraquedas. Antes de voar, os participantes
recebem óculos, capacetes, macacões de paraquedistas e aula com
instruções de segurança e voo. Além disso, são também acompanhados por
monitores especializados durante cada voo. Mais informações podem ser
obtidas por meio do site www.windup.com.br.
A atração está instalada no estacionamento do Shopping D, na Avenida
Cruzeiro do Sul, 1.100, próximo das estações Armênia e Tietê-Portuguesa do

metrô. Acompanhe as novidades do shopping também por meio das redes
sociais: Acompanhe também as novidades pelas redes sociais:
https://www.facebook.com/shoppingd;
https://www.instagram.com/shopping_d/.
SERVIÇO:
WIND UP – SHOPPING D
PROMOÇÃO DE JANEIRO
Data: Até 31/01
Local: Estacionamento do Shopping D, piso térreo.
Horário: Das 11h às 21h.
Faixa etária: 5 anos até adultos, com máximo de 150 quilos.
Reservas e mais informações: (11) 3432-2473 ou pelo site www.windup.com.br.
End: Av. Cruzeiro do Sul, 1.100, Canindé – São Paulo – SP.

