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Hambúrgueres artesanais, churrasco, cervejas especiais, artesanato e espaço kids são algumas das atrações da quarta
edição da Gastrobeer Contagem. Com entrada gratuita, a feira ao ar livre será realizada de 12 a 14 de outubro, das 12h
às 22h, no estacionamento G4 do Shopping Contagem.

Mais
de dez estabelecimentos vão expor nas típicas barraquinhas de feira o melhor de
suas cozinhas. Butchery e Chopp da Praça são alguns dos restaurantes que
estarão presentes com pratos deliciosos. Além das barracas, carrinhos e food
trucks estarão estacionados comercializando churros, hambúrgueres, massas e
outras delícias.

Para
apreciação do público, haverá diversas cervejas artesanais, como Laut Beer,
Walls, Krug, Bruder, Évora e Charada. A trilha sonora do evento ficará por
conta das apresentações ao vivo das bandas Manitu, Corcel 73 e Locomotiva. Além
disso, apresentações circenses e de jazz também animarão a festa. As crianças
terão um espaço dedicado somente a elas com brinquedos e atividades. Outro
atrativo é a Feira Apetrechos com a venda de artesanatos, como bolsas,
bijuterias e decoração.

Direcionado
a toda a família, a feira é uma ótima opção para lazer no fim de semana. De
acordo com Isabela Aguirres, gerente de Marketing do Shopping Contagem, esse é um
momento de descontração em família. &ldquo;O evento possui atrações para todos os
gostos. Queremos que as pessoas tragam todos os integrantes da família e seus
amigos. Esperamos um público de mais de 3 mil pessoas por dia&rdquo;, estima.

Melhor custo-benefício
O Shopping Contagem possui o estacionamento mais barato da
cidade, uma vez que nas quatro primeiras horas é cobrado apenas R$ 5.

Serviço
Shopping Contagem
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Local: Estacionamento G4 do Shopping Contagem
Endereço: Av. Severino
Ballesteros Rodrigues, 850, Bairro Cabral &ndash; Contagem/MG
Informações: (31) 3956-9621

Luciana Mayer
Relacionamento com a Imprensa
Rede Comunicação de Resultado
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