Chegada do Papai Noel no Shopping Pátio Guarulhos
será em 26 de novembro com espetáculo teatral gratuito
para toda a família
Uma tarde mágica e repleta de emoção é o que prepara o empreendimento
para marcar o início da sua campanha natalina, que será ainda mais fofinha
este ano
Está confirmada para 26 de novembro, a partir das 15h, a chegada do
tão esperado Papai Noel no Shopping Pátio Guarulhos. E neste ano ele
vem acompanhado de um espetáculo teatral gratuito para encantar toda a
família, além de fofuras pets que inspiram o tema da decoração.
O bom velhinho assumirá seu posto oficial dentro do shopping, no piso
térreo, após um show emocionante com atores, bailarinos, personagens
caracterizados, música e muita alegria. Lá, ele estará de quinta-feira a
domingo das 14h às 20h no período de 9 a 24 de dezembro.
O espetáculo teatral Uma Tarde Mágica contará a história do pequeno
Pedro que passava o tempo todo trancado em seu quarto, desde que os pais
foram trabalhar em outra cidade. A aventura começa quando uma fada
invade o quarto do garoto enchendo sua vida de cores e alegria. A partir daí,

o pequeno viverá uma noite inesquecível com brinquedos, ganhando vida e
um final surpreendente.
“Esperamos que o visitante sinta todo carinho envolvido nessa atração
especial de final de ano, preparada por nós com muita alegria. Assim teremos
o sentimento de missão cumprida”, ressalta Claudia Campos, gerente de
marketing do Shopping Pátio Guarulhos.
Chegada do Papai Noel no Shopping Pátio Guarulhos
Dia: 26 de novembro de 2017
Horário: a partir das 15h
Espetáculo teatral: Uma Tarde Mágica
Atração gratuita
Local: estacionamento do shopping
Estacionamento gratuito
Telefone: 2458-8100
Site: www.shoppingpatioguarulhos.com.br
Mídias sociais: @shoppingpatioguarulhos no Facebook e no Instagram
Avenida Rosa Molina Pannochia, 331, Vila Rio, esquina com a avenida
Benjamin Harris Hannicut, Guarulhos
O Shopping Pátio Guarulhos
O Shopping Pátio Guarulhos foi inaugurado há dois anos e destacase pela arquitetura e decoração, com fachada panorâmica. Seu mix de lojas
atende todo perfil de consumidor: crianças, jovens, homens, mulheres e
melhor idade. Está localizado na avenida Rosa Molina Pannochia, 331, Vila
Rio, esquina com a avenida Benjamin Harris Hannicut, em Guarulhos, São
Paulo.
Mais informações no site www.shoppingpatioguarulhos.com.br ou pelo
telefone 11 2458-8100.

