Abril no Pátio Cotia
Pátio Cotia. Espaço ideal para entretenimento e compras.

Neste mês das Mães, promoveremos os eventos “Homenagem à Lulu Santos e Roupa Nova” e
“Vingadores”, sempre com objetivo de entreter toda a família.
Temos como novidade o Pátio Play. Um espaço com brinquedos infláveis, pipoca e algodão
doce.
Vejam as opções de alimentação disponíveis no Pátio:
 Baff’s – Salgados, lanches, sucos e um bom café expresso;
 Burger King Garden – Marca e qualidade presente em nossa praça;
 Mix do Sabores – Aqui se encontram a Barca de Açaí, saladas, sucos e muito mais;

 Hangry Burger – Local charmoso e confortável iguaria e gastronomia;
 Espetinho no Ponto – Variedade de espetinhos grelhados na hora, feitos por quem entende
do assunto;
 Choperia do Pátio – Chopp gelado, batidas, porções.
 Paladar – Opção de buffet por kg no almoço e pratos fartos no jantar;
 Pizzaria do Alemão – Tradicional em Cotia, com as melhores pizzas, esfihas e sandubas;
 Pastelaria – Pastel quentinho e feito na hora;
Na Praça do Pátio
Confira a programação deste mês:

 Homenagem às Lulu Santos e Roupa Nova – Sábado, dia 11 – A
partir das 19h – Show ao vivo com Jorge Canti e banda.
 Vingadores – Sábado, dia 18 – Das 14 às 17h – Gincana, fotos e
interação infantil. Presença de 3 super-heróis (Hulk, homem de ferro
e vipuva negra)
 Sextas, sábados e domingos – Eventos musicais com artistas
na praça e modernos equipamentos de áudio do tipo linearray, visando o conforto dos lojistas e frequentadores além
de promoções especialmente desenvolvidas para os dias.
Sexta e sábado, a partir das 19h. E aos domingos, das 15 às
18h.
 Pátio Play – Brinquedos infláveis, barracas de algodão doce e
pipoca. Horário de funcionamento: Terça à sexta, das 17 às 22h.
Sábado, das 14 às 22h. Domingo, das 11 às 22h.
 Feirinha do Pátio – Domingo, dia 12 – Das 11 às 16h –

Feirinha de artesanato e exposições.

www.patiocotia.com.br
www.facebook.com/patiocotiaopenmall

O Pátio Cotia
O Pátio é um espaço de compras e entretenimento do tipo Open mall. É uma ótima alternativa
para comércio e para os cidadãos.
Esses espaços abrem-se para a rua e integram-se na paisagem urbana. São excelentes para
comprar, utilizar serviços e promover encontros sociais. O Pátio também abriga um grande
supermercado e uma excelente academia.
O Pátio Cotia mantém a tradição do comércio de rua, oferece estacionamento, segurança,
sanitários, alimentação e wi-fi gratuito.
Outras conveniências e eventos fazem dele um espaço ideal para o lazer das famílias de Cotia e
arredores.
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