Shopping Pátio Guarulhos tem Arena de Games no
último final de semana de férias escolares

O período de férias da garotada já está acabando e ainda dá tempo de
aproveitar o último final de semana antes de retomar a rotina escolar. Em
Guarulhos, a dica é a Arena de Games, no Shopping Pátio Guarulhos. O
espaço conta com diversas atividades gratuitas para toda a família e
funcionará nos dias 27 e 28, das 11h às 20h, no piso térreo do centro de
compras.
Na Arena de Games as crianças vão encontrar painéis de Playstation
4 com jogos variados de esportes e ação, como FIFA 18, Mortal Kombat,
Minecraft, Marvel Lego e Call of Duty, além de uma estação de dança
completa com tapete, TV, som, kinnect e o jogo Just Dance.
Para garantir a diversão, é recomendável que o visitante não deixe
para chegar na última hora, já que o espaço tem capacidade para cerca de
40 participantes rotativos brincando. Crianças menores de cinco anos só
poderão brincar acompanhadas dos pais ou responsáveis. As filas serão
organizadas por ordem de chegada e serão encerradas às 19h30. Cada uma
corresponderá por um Free-Play, que terá a duração de 10 minutos por
pessoa.
“Sempre buscamos alguma programação diferente e gratuita para o
entretenimento e lazer das famílias que visitam o empreendimento. E o
período de férias merece algo mais especial. Esperamos que todos curtam
a Arena de Games, teremos atividades para todas as idades”, comenta
Claudia Campos, gerente de marketing do Shopping Pátio Guarulhos.

O centro de compras
O Shopping Pátio Guarulhos foi inaugurado há quatro anos e
destaca-se 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.
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