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DISNEY•PIXAR EM SEU NATAL
Enviado por REDE COMUNICAÇÃO DE RESULTADO
14-Nov-2017

REDE COMUNICAÇÃO DE RESULTADO - 14/11/2017

O Natal do Shopping Del Rey receberá, a partir do dia 30 de novembro, um lindo projeto de decoração natalina em
parceria com a Disney. Meninos e meninas irão se divertir e ter momentos inesquecíveis com as atrações preparadas para
receber a época mais esperada do ano por todos. Os personagens que comandarão toda essa alegria serão as
Princesas da Disney, que irão dividir sua graça e encantamento com a criançada, além da turma de Carros, da
Disney&bull;Pixar, com uma pitada de aventura para comemorar o Natal.

Do lado da aventura de Carros,
será possível conhecer o personagem mais famoso da série: o Relâmpago Mc Queen,
que estará em exibição no shopping e possibilitará uma interação especial com o
público graças a uma série de efeitos especiais. Além disso, uma pista de
corrida e um pódio com troféu deixarão a brincadeira ainda mais completa.

No mundo das
Princesas, as crianças poderão circular entre os cenários tematizados com
objetos e adereços que contam a história das Princesas Ariel, Cinderela e Bela.
Além disso, uma atividade inédita e interativa chegará ao Shopping Del Rey com um espelho mágico, onde a criança
verá, por meio de
uma tela, o seu reflexo transformado em uma das queridas princesas Disney.
Além de vivenciar esse momento, será possível levar para casa o registro
impresso das crianças como mini princesas.

Princesas da Disney
recebem o público no Shopping Paralela
As crianças também poderão ver de
perto as princesas Ariel (A Pequena Sereia), Bela (A Bela e a Fera), e
Cinderela, originais da Disney, que estarão presentes no shopping em alguns
dias para encontros especiais com toda a família. Será possível abraçar,
interagir e tirar fotos com as personagens, em momentos de grande emoção.

Os encontros serão gratuitos e
acontecerão das 15h às 18h30, com intervalos de 30 minutos. As senhas para
garantir mais conforto ao público serão distribuídas no balcão de atendimento,
localizado em frente à decoração de Natal, no 1º piso. As datas e horários
poderão sofrer alterações sem prévio aviso. Para registrar esses momentos de
tanta alegria e descontração, as famílias poderão tirar fotos com seus próprios
celulares ou câmeras fotográficas.
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