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ALGARVESHOPPING INAUGUROU UM PLAYGROUNDALGARVESHOPPING INAUGUROU UM PLAYGROUND
INFANTIL AO AR LIVREINFANTIL AO AR LIVRE

O AlgarveShopping estreia o seu primeiro espaço totalmente dedicado às crianças, o novíssimoO AlgarveShopping estreia o seu primeiro espaço totalmente dedicado às crianças, o novíssimo

playground.playground. Inspirado no logótipo do Centro, esta área de recreio infantil a céu aberto tem como Inspirado no logótipo do Centro, esta área de recreio infantil a céu aberto tem como

�gura principal uma cegonha gigante, na qual os mais novos podem entrar, escorregar, trepar,�gura principal uma cegonha gigante, na qual os mais novos podem entrar, escorregar, trepar,

explorar e dar asas a todo o tipo de brincadeiras.explorar e dar asas a todo o tipo de brincadeiras.

À volta desta estrutura, que está aberta desde 20 de janeiro, existem ainda vários “ninhos” porÀ volta desta estrutura, que está aberta desde 20 de janeiro, existem ainda vários “ninhos” por

descobrir, garantindo a diversão de qualquer criança. O descobrir, garantindo a diversão de qualquer criança. O playgroundplayground está rodeado por zonas está rodeado por zonas

ajardinadas, cadeiras e bancos que proporcionam o ambiente ideal para passar bons momentosajardinadas, cadeiras e bancos que proporcionam o ambiente ideal para passar bons momentos

em família. em família. 

Localizado na zona central do Centro, no piso zero, este espaço exterior tem 631 metros quadrados eLocalizado na zona central do Centro, no piso zero, este espaço exterior tem 631 metros quadrados e

é recomendado para crianças entre os 6 e os 12 anos, que devem ser sempre vigiadas por um adultoé recomendado para crianças entre os 6 e os 12 anos, que devem ser sempre vigiadas por um adulto

durante a utilização do durante a utilização do playgroundplayground ..
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