Atração em clima de fazenda reúne famílias no Shopping Nações

Um touro mecânico a ser domado, uma piscina de bolinhas que simula um lago
e muitos animais espalhados em meio ao feno e a brinquedos muito divertidos.
Esse é o clima de A Fazendinha, atração que levou muitas famílias ao Shopping
Nações, em Limeira, logo em seu primeiro final de semana.
Enquanto os pais passeavam pelas lojas, as crianças se divertiam no espaço
cheio de opções de diversão que lembram a vida no campo. A Fazendinha conta
brinquedos infláveis, ponte com obstáculos, cama elástica, escorregador e
muitos outros atrativos.
O projeto é indicado para crianças de até 12 anos. As maiores preferem o touro
mecânico e o vídeo game, já as menores gostam dos escorregadores e de pintar
desenhos disponíveis nas mesas de recreação. Os pais podem acompanhar a
diversão dos filhos ou deixá-los na companhia de monitores treinados.
A empresária Talita Grillo levou os dois filhos para conhecer o espaço. Lucas, de
6 anos, logo subiu no touro mecânico. Manuela, de 2 anos, preferiu a cama
elástica. “É uma tranquilidade para o pais poderem deixar os filhos se divertindo
enquanto fazem compras. Ainda mais em um ambiente tão agradável e com um
tema que estimula a criatividade”, elogiou.
Tudo foi pensado para que as crianças possam brincar com total segurança. O
touro mecânico tem controle de velocidade que é adequado de acordo com a
idade da criança. O cenário tem piso que permite que elas fiquem descalças e
os brinquedos maiores são almofadados. Tudo isso sem perder o clima de uma
fazenda de verdade.
Agendamentos
A Fazendinha segue aberta no Shopping Nações até o dia 25 de maio. De
segunda-feira a sábado, as crianças poderão brincar das 10h às 22h. Aos
domingos, a atração estará aberta das 12h às 22h. Os ingressos custam R$
25,00 para cada 30 minutos de muita alegria.
Escolas públicas e particulares de Limeira e região também podem realizar
visitas ao local. Elas deverão ser agendadas com antecedência pelo e-mail
contato@grupokinder.com.br ou pelo telefone (43) 3354 7850.
O Shopping Nações Limeira fica na Rodovia Deputado Laércio Corte (LimeiraPiracicaba), 4.500. O estacionamento é gratuito, independente do período que o
veículo permanecer no local.

