BUTANTÃ SHOPPING PROMOVE ATRAÇÃO DE FÉRIAS COM
TRANSPOLINS E CAMAS ELÁSTICAS
Até o dia 31 de março, empreendimento conta com mais de dez opções de
brincadeiras simultâneas em lonas e camas elásticas
<<<IMAGEM>>>
São Paulo, janeiro de 2018 – O Butantã Shopping promove uma atração especial
para divertir toda a família nas férias de verão. A partir do dia 11 de janeiro, o
empreendimento contará com o Trampolim Parque da Safári Diversão. Trata-se de um
complexo com camas elásticas e trampolins com mais de nove opções de brincadeiras
simultâneas, como lonas para saltos gigantes, Pakour, basquete, campo para jogar
queimada, piscina de espumas ensacadas, luta de cotonete, joão bobo e dentre
outras.
Situada na praça de eventos, no piso 0 do empreendimento, a atração é direcionada
para o público infantil (crianças a partir de três anos), jovem e adulto. O Trampolim
Parque funcionará até o dia 31 de março de segunda-feira a sábado das 10h às 22h e
aos domingos e feriados das 14h às 20h. O valor do ingresso é R$ 20,00 para 15
minutos de diversão, mas quem quiser ficar mais tempo será cobrado R$ 1,00 para
cada minuto adicional. Para brincar no complexo, crianças de 3 a 4 anos devem ser
acompanhadas por um responsável.
Serviço Trampolim Parque
Data: de 11 de janeiro a 31 de março
Horário: de segunda a sábado das 10h às 22h; domingos e feriados das 14h às 20h
Local: Praça de Eventos, piso 0, Butantã Shopping
Endereço: Av. Prof. Francisco Morato, 2718, Butantã - São Paulo (SP)
Faixa-etária: a partir dos 3 anos
Ingresso: R$ 20,00 para 15 minutos na atração. Será cobrado R$ 1,00 para cada minuto
adicional

Sobre o Butantã Shopping
O Butantã Shopping, um dos principais empreendimentos da zona Oeste de São Paulo, recebe
cerca de um milhão de visitantes por mês. São mais de 30 mil m² de ABL (Área Bruta Locável)
e um mix variado de lojas e serviços para garantir a praticidade, comodidade e o conforto de
seus clientes. O shopping também conta com uma programação especial, como o Ponto do
Piano, além da Central de Cursos gratuitos, Teatreira do Butantã e o Programa de Fidelidade,
que oferece diversos benefícios aos consumidores. O centro de compras possui
aproximadamente 160 lojas satélites, 14 redes de fastfood, 11 quiosques e um restaurante,
além das lojas âncoras: Carrefour, Lojas Americanas, Daiso, Preçolândia e Casas Bahia,
Objetivo e Smart Fit. O local ainda conta com três pisos de estacionamento.
Informações para a imprensa:
Butantã Shopping: (11) 3514-0709 | carrefour@hdpr.com.br

