A melhor combinação para este inverno está no Cadima
Shopping
Programação diferenciada para toda a família curtir o inverno e as férias, em
um só lugar!

Nova Friburgo, 15 de julho de 2013

O inverno é a estação mais gostosa do ano para poder se reunir com
amigos, curtir uma boa música e também se deliciar com pratos saborosos, feitos para
o frio. E nada melhor do que unir tudo isso no mesmo lugar não acha? Durante duas
semanas o Cadima Shopping vai proporcionar aos clientes um festival de novidades,
que promete agradar toda a família.
O lugar da criançada é na Praça Cadima, que terá dos dia 18 a 28 Oficinas de
Lego. O projeto Lego Zoom vai trazer para aqueles que estão curtindo as férias uma
programação diferente: muita diversão com a oficina Lego Zoom, onde os mais
curiosos poderão montar robôs superinteressantes e ainda poderão programá-los para
uma partida de futebol! O evento ainda terá competições e prêmios para os
participantes, além de uma exposição com Robôs da Lego.
E após a atividade toda a família pode se reunir na praça de alimentação, que
vai ter a mais perfeita combinação entre música de qualidade e um cardápio especial.
A banda Tócaz promete trazer o melhor do Jazz, e as diversas opções de lojas da praça
de alimentação estarão com um cardápio diferenciado para agradar todos os gostos.
Programação completa:
De 18 a 28 de julho – Praça Cadima: Exposição Lego Zoom, e partir do dia 20
Oficinas de montagem de robôs, com competições e prêmios para os vencedores.
Horário: das 14h às 21h (Crianças de 5 a 16 anos – Ingresso R$ 5,00)
Praça de alimentação – O cardápio da praça de alimentação terá muitas
novidades, e cada loja criou um prato especial para o festival.

Jazz na Praça – A banda Tócaz estará na praça de alimentação dias 19 e 26,
trazendo o melhor do jazz para combinar com a estação mais charmosa do ano. (Livre
– a partir das 19h)
A programação é livre para todos os públicos.
O Cadima Shopping fica na Rua Moisés Amélio, 17 – Centro, Nova Friburgo.
Mais informações pelo telefone 2523 8630.

Horário de funcionamento do Cadima Shopping:
Segundas
Pça de Alimentação: das 12h às 22h
Lojas: das 13h às 22h
De Terça a Sábado
Das 10h às 22h
Domingos e Feriados
Pça de Alimentação: das 12h às 22h
Lojas: das 14h às 20h

