Bailinho de Carnaval é destaque na programação do Shopping D
durante o feriado prolongado
Àqueles que estão se programando para aproveitar os dias de folia na capital,
o empreendimento ampliou suas opções, com animados bailinhos gratuitos,
entre os dias 25 e 28/02, contando até com adereços, fantasias e
personagens típicos
Embalado pelo clima festivo deste feriado, o Shopping D apresenta o
“Bailinho Kids de Carnaval” para recepcionar a todos a partir deste dia 25.
Para ampliar a atmosfera de diversão, o empreendimento contará com um
cenário totalmente dedicado ao evento, onde os participantes terão a
companhia de monitores, clássicos personagens da folia, além de diversas
brincadeiras. A atração ocorrerá no piso 2 e com entrada gratuita.
Mas não para por aí, porque as crianças poderão até escolher figurinos e
acessórios no local, contando com um camarim customizado para se
preparem, se não estiverem ainda à caráter. Com intuito de registrar os
momentos de descontração no bailinho, os participantes poderão também
fazer fotos, em uma tela especial que, de forma virtual, tornará os cliques
disponíveis nas redes sociais. Os agitados ritmos das marchinhas, sucessos
em samba-enredo e do frevo vão embalar as famílias e o público de uma
forma geral até o dia 28 de fevereiro, sempre a partir das 14 horas.
Os bailinhos poderão ser também uma ocasião para conferir as demais
atrações da programação do Shopping, que destaca a “Casa do Medo” em um
circuito cheio de adrenalina ao público; Clube Power Soft, com Tiro ao Alvo;
ou ainda aos amantes da velocidade, há o Pit Stop Kart e o Wind Up, que
proporciona saltos em queda livre, entre outras atrações. Essas atrações são
pagas.
O Shopping D está na Av. Cruzeiro do Sul, 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:

BAILINHO KIDS DE CARNAVAL - SHOPPING D
GRATUITO
Data: 25, 26, 27 e 28/02
Horário: 14 às 16 horas
Local: Piso 2
Tel: (11) 4506-6000
End: Av. Cruzeiro do Sul, 1.100, Canindé – São Paulo – SP.
Site: www.shoppingd.com.br

