Shopping Pátio Guarulhos entra no clima de Carnaval com
atrações temáticas para toda a família
Além da decoração e marchinhas carnavalescas, centro de compras e lazer na Vila Rio
envolve os visitantes com programação gratuita para as crianças
De 23 a 26 de fevereiro, quem estiver em Guarulhos pode entrar no clima de
folia com as atrações gratuitas do Shopping Pátio Guarulhos, na Vila Rio. O centro
de compras comemora o feriadão de Carnaval com uma programação interativa e
divertida para toda a família. Um mestre de cerimônias caracterizado é que vai
conduzir e alegrar o visitante com marchinhas carnavalescas. Já para os pequenos, a
diversão estará por conta da oficina de máscaras e colares com e equipe à caráter para
deixar as atividades ainda mais alegres e envolventes.
As atividades serão realizadas no primeiro piso do Shopping Pátio Guarulhos
das 14h às 20h e são indicadas para todas as idades. “Sempre pensamos em
programações de lazer para pais e filhos. E que sejam gratuitas. Nosso shopping já é
considerado um destino de lazer para as famílias, o que nos deixa muito realizados e
felizes”, comenta Claudia Campos, gerente de marketing.
Carnaval no Shopping Pátio Guarulhos
De 23 a 26 de fevereiro de 2017
Horário: das 14h às 20h

Local: Primeiro Piso
Atividades gratuitas
Classificação: livre
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 três 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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