Árvore Falante e Dona Coelha na
Páscoa Mágica do Cadima
Contação de histórias na Praça Cadima, no 1º piso do Cadima Shopping,
começa neste sábado, 16, e vai até o domingo de Páscoa
Nova Friburgo, 15 de abril de 2011.

O shopping mais alegre da região preparou uma nova surpresa para a
criançada: “A Páscoa Mágica do Cadima”, que promete encantar crianças e
adultos. Nada mais apropriado, afinal, a Páscoa é uma das festas anuais mais
celebradas e aguardadas por pessoas de todas as idades em todo o mundo.
Nesta comemoração, um grande sucesso do Cadima Shopping que encantou
as crianças retorna à Praça Cadima, no primeiro piso: a Árvore Falante! Desta
vez ela estará acompanhada da Dona Coelha da Páscoa. Será uma verdadeira
festa! Os dois irão conversar com as crianças e contar as histórias mais
divertidas. Em meio a um belo e temático cenário, a meninada vai entrar ainda
mais no clima com a pintura de rosto (maquiagem de coelhinho), que será
oferecida aos pequenos.
Nos dias 16, 17 (sábado e domingo) e 21, 22, 23 e 24 de abril (feriado
prolongado), acontece a “Páscoa Mágica do Cadima”, sempre entre as 15h e
20h. Esta é, sem dúvida, uma grande oportunidade de confraternização para
todas as famílias. O evento acontece na Praça Cadima, no 1º piso do
shopping, onde a Árvore Falante irá acordar a cada hora cheia. Já a Dona
Coelha ficará o tempo todo brincando com as crianças.
O Cadima Shopping está situado na Rua Moisés Amélio, nº 17, centro, Nova
Friburgo. Mais informações pelo telefone: 22 2523 8630.
Serviço:
Páscoa Mágica do Cadima
Contação de Histórias, pintura de rosto e diversão com a Árvore Falante e a Dona Coelha da
Páscoa
Data: dias 16, 17 (sábado e domingo) e 21, 22, 23 e 24 de abril (feriado prolongado
Horário: entre as 15h e 20h
Local: Praça Cadima, no primeiro piso do Cadima Shopping
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