Shopping Nações Limeira começa 2018 com
calendário repleto de atrações
Diversão para todas as idades espera pelos clientes

O Shopping Nações Limeira preparou um calendário cheio de atrações para
todas as idades para iniciar 2018 em altíssimo astral. E as crianças ganharam
atenção especial para aproveitar com muita diversão o período de férias
escolares. Nesta sexta (5), começam as Férias Divertidas, em uma área especial
com vários brinquedos infláveis 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 também passam a contar com o Espaço
Kids, com atividades totalmente gratuitas, incluindo pinturas e desenhos livres.
E, no dia 10 de janeiro, chega ao Nações a Arena Jump, que conta com piso e
paredes de molas tencionadas, formando uma cama elástica gigante. Além das
crianças, a Arena tem espaço também para os mais velhos.
Outra atração de janeiro no shopping é a volta da Happy Hour, com
música ao vivo aos sábados na Praça de Alimentação. Abrindo a programação,
neste sábado (6), às 15h, a animação ficará por conta de Any Vozes Violão, um
duo formado pela cantora Anelise De Carli e pelo violonista Lucas Lodo, que
apresenta um repertório que vai do samba ao pop internacional, passando por
MPB, reggae e rock.
Para completar os atrativos desta semana, nesta sexta (5) acontece a
Liquidação Fantástica do Magazine Luiza, com descontos de até 70%. O horário
de funcionamento da loja será das 5h às 14h.

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.

