Shopping D celebra aniversário de São Paulo com apresentação
especial do coral “Vozes do Caminho”
Em apresentação única, neste dia 25/01, o tradicional grupo traz ao público
clássicas canções que remetem a história e paisagem da capital paulista
Nesta próxima quarta-feira, quando serão comemorados os 463 anos de São
Paulo, aqueles que se programarem para aproveitar as atrações durante o
feriado poderão ter uma surpresa especial no Shopping D: a apresentação do
coral “Vozes do Caminho”. Única e gratuita, essa incursão pelo centro de
compras presenteará os visitantes com músicas como “Trenzinho Caipira”,
“Deixa Chover”, “Trem das Onze”, “Sinfonia Paulistana”, entre outras que
prometem embalar a todos, tornando a ocasião um convite para a diversão.
A apresentação do coral ocorre das 17 às 18 horas, em um ambiente
especialmente preparado para essa data, no piso Térreo do shopping. Essa
atração se junta, ainda, às demais que compõem a extensa programação do
empreendimento, neste mês. Entre essas, destaque para a “arena da
Patrulha Canina”, inspirada no desenho animado de sucesso, com atividades
recreativas gratuitas para as crianças.
Além disso, há a pista de “Hover Board”, com circuito para que o público
teste suas habilidades sobre os famosos skates elétricos. Outra atração, que
retornou ao centro de compras, é a “Casa do Medo”, destacando um passeio
horripilante, repleto de surpresas e efeitos especiais para os visitantes. O
Shopping D destaca também o melhor simulador indoor de queda livre no
país, o “Wind up”. Nele, os participantes experimentam saltar com ventos
acima de 200 Km/h, na companhia de instrutores especializados. Essas
atrações são pagas.
Para mais informações dessa programação, basta entrar em contato pelo
telefone (11) 4506-6000 ou por meio do site www.shoppingd.com.br. O
Shopping D está localizado na Avenida Cruzeiro do Sul, nº 1.100, próximo das
estações Armênia e Tietê-Portuguesa do metrô.
SERVIÇO:

“APRESENTAÇÃO CORAL VOZES DO CAMINHO” – SHOPPING D
GRATUITO
Data: 25/01
Horário: Das 17h às 18h.
Local: piso Térreo
Tel: (11) 4506-6000
End: Av. Cruzeiro do Sul, 1.100 – Canindé – São Paulo (SP).
Site: www.shoppingd.com.br
Sobre o Shopping D
Administrado pela CCP, o Shopping D oferece mais de 200 lojas, incluindo as principais marcas de
varejo no país. O empreendimento é considerado pelos frequentadores e público em geral um
shopping de excelentes oportunidades de compras e lazer, com preços competitivos. O público
conta também com um amplo Espaço Família, com fraldário, sanitário infantil, sala de
amamentação e empréstimos de carrinhos de bebê. O empreendimento oferece duas praças de
alimentação, além do maior complexo de entretenimento da região, no qual se destaca o
Cinemark, com andar exclusivo e 10 salas de exibição Stadium, sendo quatro com tecnologia 3D,
além de uma sala XD (Extreme Digital). Há também o espaço de atividades e games eletrônicos do
Magic Games, em dois ambientes diferentes, com atividades clássicas, incluindo piscina de
bolinhas, e jogos eletrônicos ao público juvenil. No empreendimento, encontra-se ainda o
simulador de queda livre (Wind Up), o Clube Air Soft, e o Pit Stop Kart. O Shopping D está
localizado na Avenida Cruzeiro do Sul, nº 1.100, bairro Canindé, São Paulo (SP). Mais informações
pelo telefone (11) 4506-6000 ou no site www.shoppingd.com.br.

