PAPAI NOEL CONTINUA NO SHOPPING NAÇÕES NESTE FINAL DE SEMANA
Quem ainda não conseguiu visitar o Papai Noel, no Shopping Nações, nem precisa se preocupar.
O bom velhinho vai continuar ouvindo os pedidos das crianças neste final de semana. No sábado,
o atendimento é das 14h às 22h e, no domingo, das 13h às 20h.
O do Papai Noel é amplo e chama atenção pela decoração natalina. Ao lado do trono do bom
velhinho há uma árvore de Natal de 7 metros de altura e um uso gigantesco que tem chamado
a atenção de pessoas de todas as idades. Quem passa por lá não resiste a uma selfie.
Além dos atrativos de Natal, há também o Espaço Kids que faz a alegria da garotada desde
outubro. Nos próximos sábados, a palhacinha Amora contará histórias e fará diversas dinâmicas
em um espaço seguro, confortável, equipado com brinquedos e decorado para despertar o lado
lúdico da criançada. Todas as atividades no Espaço Kids são gratuitas e acontecem das 15h30 às
19h30.
A administradora do Nações, Luciana Bragante Nasr, reforça o convite para a população que
ainda não visitou o Shopping depois da chegada do Papai Noel. “Natal é época de estar junto
com a família e amigos queridos, por isso, pensamos em ações que possam reunir todo mundo,
com um clima realmente inesquecível”, destaca.
O Papai Noel ficará no Shopping Nações até a véspera de Natal, 24 de dezembro, dia em que
atenderá das 10h às 16h. De segunda a quarta-feira, o Papai Noel receberá visitas das 17h às
22h e, de quinta a sábado, das 14h às 22h. Aos domingos, os pedidos poderão ser feitos das 13h
às 20h.
O Shopping Nações Limeira fica na Rodovia Deputado Laércio Corte (Limeira-Piracicaba), 4.500.
A apresentação da Esquadrilha da Fumaça e o estacionamento são gratuitos.

