
Rafael Magrin Duo será a atração desta sexta na Happy 

Hour do Shopping Nações 
  

Centro comercial oferece ainda várias opções de diversão 

  

  

O Rafael Magrin Duo será a atração da Happy Hour do Shopping Nações Limeira desta 

sexta (16). A partir das 17h, a música ao vivo, com muito pop rock nacional e MPB, vai 

agitar a Praça de Alimentação. 

  

Além da Happy Hour, o Nações oferece várias outras opções de diversão nos próximos 

dias. Até domingo (18), continuam as atividades das Férias Divertidas, com brinquedos 

infláveis instalados em uma área especial no 2º piso. De segunda a sexta das 14h às 

21h30 e aos sábados, domingos e feriados das 13h às 20h30, é possível brincar bastante 

adquirindo o passaporte com preço especial. 

  

Ainda no 2º piso, as crianças dispõem do Espaço Kids, com atividades totalmente 

gratuitas, incluindo pinturas e desenhos livres. Uma novidade desse espaço é a Oficina 

de Escultura de Balões, que funciona diariamente das 14 às 20h. Nela, os pequenos 

aprendem a fazer brinquedos com diversos formatos de balões. 

  

Outra atração é a Arena Jump, que segue no shopping até 25 de fevereiro. Com um 

espaço exclusivo para crianças de 3 a 9 anos e outro para os maiores, o brinquedo, uma 

espécie de cama elástica gigante, permite que 10 pessoas se divirtam simultaneamente, 

sempre com acompanhamento de monitores. A atração funciona de segunda a sábado 

das 14h às 22h e aos domingos e feriados das 14h às 20h. O ingresso para 15 minutos 

de diversão custa R$ 20,00. 

  

O Shopping Nações Limeira fica na Rodovia Deputado Laércio Corte (Limeira-Piracicaba), 

4.500. O funcionamento é de segunda a sábado das 10h às 22h e aos domingos e 

feriados das 12h às 22h para a Praça de Alimentação e áreas de lazer e das 14h às 20h 

para as lojas. Não é cobrada taxa de estacionamento independentemente do período 

em que o veículo permanecer no local. 

  

 


