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As crianças têm diversão garantida durante este fim de semana em Belo Horizonte. O Shopping Del Rey, em parceria
com a Disney, traz à capital mineira as princesas Ariel (A Pequena Sereia), Bela (A Bela e a Fera) e Cinderela em uma
experiência única que promete encantar pessoas de todas as idades. Os encontros gratuitos acontecerão em dois
períodos, entre os dias 30 de novembro e 3 de dezembro e 14 e 17 de dezembro, na Praça de Eventos (1º piso) do mall.

Além de visitar a decoração
natalina, o público poderá ver de perto, abraçar e tirar fotos com as
personagens que são sucesso a várias gerações. Entre quinta-feira e domingo,
sempre das 15h às 18h30, as princesas se revezarão no espaço para receber as
crianças. Para organizar os encontros e garantir mais conforto ao público, 30
minutos antes de cada sessão serão distribuídas pulseiras de acesso no balcão
de atendimento do evento, localizado no corredor em frente à decoração de
Natal, próximo aos Correios, no 1º piso. As famílias poderão registrar esses
momentos de grande emoção tirando fotos com seus próprios celulares ou câmeras
fotográficas.

Outra atração que promete
encantar as crianças é o espaço de Carros, em que será possível conhecer o
personagem mais famoso da série: o Relâmpago Mc Queen. Uma réplica do carro
está em exibição no shopping e possibilita 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 para os apaixonados
por aventura.

Serviço
Encontro Mágico com as
princesas da Disney &ndash; Shopping Del Rey
Datas: de 30 de novembro a
3 de dezembro e de 14 a 17 de dezembro
Horários: das 15h às 18h30
Entrada: gratuita
Endereço: Av.
Presidente Carlos Luz, 3001, Pampulha
Informações: (31)
3479-2000
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