O NATAL NA FIL
COMEÇA DIA 6 DE DEZEMBRO E ACABA A 7 DE JANEIRO
Mercado de Natal, Mercado Outlet e Mercados de Chocolate e Doces Conventuais,
Fil Diverlandia, Exposição de Lego e Circo Jorge Cardinalli compõem o vasto e
animado programa que a FIL oferece neste Natal a todas as Famílias.
O Natal na FIL começa com a NATALIS entre 6 e 10 de Dezembro, de acesso
gratuito no primeiro dia, e prolonga-se até 7 de Janeiro, complementando os
festejos da quadra natalícia com uma oferta que inclui para além da festa das
compras e da gastronomia, animação e diversão para todas as idades com a FIL
Diverlandia, a Exposição de Lego e o Circo Jorge Cardinalli.
Natal é oferecer e partilhar e a NATALIS facilita esta tarefa num espaço acolhedor
onde escolher o presente certo para cada um dos familiares e amigos, será muito
fácil pois aqui encontram-se opções para todos. Para além do tradicional
MERCADO DE NATAL, com uma vasta selecção de presentes originais, peças
diferenciadas em relação às comerciais, no MERCADO OUTLET marcam presença
marcas com grandes descontos numa variedade extensa que inclui Moda e
Acessórios, Casa, Desporto, Livros, Brinquedos, entre outros, com descontos que
chegam a 70%.
Mas o que vai encantar todos os visitantes será o MERCADO DE CHOCOLATE, o
local certo para saborear uma variedade de combinações salgadas ou doces com
cacau, com os melhores mestres chocolateiros e Chefs nacionais que vão
apresentar iguarias e surpreender numa experiência de diversas degustações
onde o rei da festa é o chocolate. Especialmente para as Famílias, a iniciativa
Choco Family oferecerá em permanência, a possibilidade de confecionarem
pizzas de chocolate, numa interação constante com o publico que, para além de
comer, poderão aprender a fazê-las. Para os fanáticos de chocolate, o programa
de worshops será a opção ideal para ficarem a conhecer mais sobre a confeção
deste ingrediente guloso. Mas para aqueles que querem apenas assistir sem “pôr
a mão no chocolate”, podem deleitar-se com os vários Showcookings que terão
lugar no período em que decorre a NATALIS e onde os profissionais vão
apresentar várias opções de pratos com chocolate.
Junto a este mercado ficará um espaço dedicado aos Doces Conventuais cujas
receitas em Portugal tem uma larga tradição e história e que engrandeceram a
gastronomia, e cuja fama se estendeu além-mar, passando de geração em
geração.

Os mais pequenos vão encontrar no Natal da FIL um verdadeiro paraíso de
diversão e aprendizagem!

A maior exposição horizontal de construção em LEGO, candidata a recorde
mundial vai ocupar uma mesa com uma área de 100m2, e inclui uma cidade,
naves espaciais da saga Star Wars, uma cidade medieval, uma cidade espacial e
vários outros temas que vão deleitar toda a família. Pela primeira vez em Lisboa,
a exposição está candidata a um recorde mundial do Guiness. Paralelamente, as
crianças que se deslocarem a este Pavilhão da FIL, contam também com o
Espaço Lego Kid onde podem explorar e experimentar, construir e desconstruir
num processo criativo que não tem regras nem definições obrigatórias.
Mas o Natal da FIL continua. O CIRCO com tenda chega a Lisboa para apresentar
King Kong, o Exterminator, os Transformers e o Homem Aranha, recriando em
tamanho natural as maiores atrações de Hollywood. Com o conceito “Cinema para
o Circo”, o Circo de Natal da FIL conta com um espetáculo inédito produzido com
a mais recente inovação tecnológica ao nível da iluminação, som e efeitos
especiais.
Não faltará neste evento toda a fantasia e imaginário habituais do Circo. Aos
ícones do cinema, juntam-se palhaços, trapezistas, malabaristas e equilibristas
que vão imprimir de emoção, luz e magia este espetáculo grandioso com
produção de Jorge Cardinali e que estará em exibição até 7 de Janeiro.
Para complementar a oferta de Natal FIL temos ainda a tradicional DIVERLÂNDIA,
um enorme espaço dedicado à animação que é uma verdadeira Feira Popular
Indoor, com toda a comodidade de um espaço coberto. A partir dos 2 anos, os
preferidos são o Carrocel Francês, o Kanguru Infantil, Transpolins com elásticos,
Montanha Russa Lagarta, Carrossel Paraíso Gigante, Carrossel de dois andares e
Pavilhão New York. Mas nesta feira de divertimentos de inverno todos se podem
divertir e testar os seus limites. Subir até aos 18m no High Energy é uma das
opções para quem não tem medo de alturas. Para os amantes de velocidade, a
opção será o Mattherhorn que oferece uma experiência louca a 200km à hora. Já
para aqueles que preferem a adrenalina à velocidade, têm ao dispor a Mega Pista
de Carros de Choque. O Simulador Virtual, o Kanguru Louco XXl, o Mega Dance ou
o Maxi Dance, são outras das alternativas que podem ser escolhidas pelos
amantes destes equipamentos e que estarão disponíveis até dia 7 de Janeiro.
Há muitas razões para que o Natal seja na FIL.
NATALIS
Entrada
Primeiro dia – acesso gratuito (open day)
Bilhete – 2,5€
Horário
6 e 10 Dez | 15h00 – 21h00
7 a 9 Dez | 15h00 – 23h00
LEGO
Entrada
Adulto – 5€ | Criança – 3€
Horário

15h00 às 23h00, 6ªs e Sábados, das 15h00 às 24h00
CIRCO
Entrada
Adulto – Bancada - 15€ | Cadeiras – 20€ | Palcos-Pista – 25€
Crianças – grátis até aos 2 anos, ao colo
Crianças dos 2 aos 10 anos – desconto de 50%
Horário
Todos os dias - 16h30 e 21h30, Sábados, Domingos e Feriados - 15h30, 17h30 e 21h30
DIVERLÂNDIA
Entrada
Livre
Preço médio por equipamento 2 Divers = 2 euros
Horário
15h00 às 23h00, 6ªs e Sábado, das 15h00 às 24h00

Mais informações em: http://natalis.fil.pt/
http://diverlandia.fil.pt/
https://www.facebook.com/Natalis.Fil/
https://www.facebook.com/FILDiverlandia.FIL/

