Páscoa no Cadima Shopping tem programação especial
Evento conta com oficina de máscaras e a presença do Sr. Coelho no feriadão
Nova Friburgo, 20 de março de 2012.

As crianças já têm compromisso marcado para esta Páscoa em Nova Friburgo: o Cadima Shopping preparou
uma programação especial para garantir a diversão da galerinha nesta data tão celebrada em todo o mundo.
Nos dias 31 de março e 1º de abril, acontece uma espécie de aquecimento para a festa, com brincadeiras,
pintura de rosto (maquiagem de coelhinho) e bolamania. Já nos dias 6, 7 e 8 de abril, o evento contará com a
presença do Sr. Coelho, que, com a ajuda de assistentes, ensinará a criançada a confeccionar máscaras de coelho.
Em 2011, foi a Dona Coelha quem apareceu por lá e escondeu chocolates pelo cenário.
Todos os eventos serão gratuitos e as crianças deverão estar acompanhadas de seus responsáveis. A Páscoa do
Cadima Shopping acontece das 15 às 19 horas, na Praça Cadima, que fica no 1º piso, e promete alegrar crianças e
adultos. Além disso, vale à pena aproveitar a comodidade do shopping para comprar os ovos de Páscoa e se
confraternizar com a família e amigos.
O Cadima Shopping está situado na Rua Moisés Amélio, nº 17, Centro. Mais informações pelo telefone: (22)
2523 8630.
Serviço:
Páscoa do Cadima Shopping
Brincadeiras, pintura de rosto, bolamania, oficina de máscaras e diversão com o Sr. Coelho.
Data: dias 31 de março e 1º de abril (sábado e domingo) e de 6 a 8 de abril (feriado prolongado).
Horário: das 15h às 19h.
Local: Praça Cadima, no 1º piso do Cadima Shopping.
Foto: Dona Coelha (Páscoa 2011)
Crédito: Jander Nogueira

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

