Três dias de Magia, num mundo só para ti!!!
A maior festa do ano está quase ai, de 12 a 14 de Dezembro, realizar-se-á no Parque de Exposições
de Aveiro, a 6ª edição da Expotrakinas, feira de produtos, serviços e animação para todos os
Trakinas. Com atividades a partir dos 2 anos, poderá encontrar na Expotrakinas, um rol de atividades
e expositores de várias áreas.
Este ano contamos com muitas novidades e parcerias fantásticas!
Para quem vem de longe, poderá aproveitar as oportunidades que a CP, apresenta aos visitantes,
que passa desde os Bilhetes Especiais a 2€, ida e volta, nos comboios urbanos do Porto, desconto de
30% nos comboios Alfa Pendular, Intercidades e Regional/IR. Para isto basta apresentar o ingresso
do evento junto da bilheteira da CP.
A Ergovisão estará novamente presente, e realizará rastreios gratuitos no seu stand, este ano muito
bem acompanhado, pois vem com a Iris, a sua linda mascote. Para além destas ofertas será ainda
feita a distribuição, de 2500 cheques Oculista a todas as famílias que comprem os bilhetes junto da
bilheteiras.
O ursinho Bimbo, será mais uma vez o anfitrião, e estará à tua espera para tirar fotografias, junto do seu stand
recheado de produtos fantásticos para os lanches dos mais trakinas.
Por sua vez Espaço Natal, do Aveiro Shopping Center, esperará por ti, num aglomerado de brilho e magia, com
uma árvore fantástica, e o trono do Pai e Mãe Natal, que irão realizar a sua parada com todos os seus
ajudantes várias vezes ao dia, no seu lindo trenó.
Para além da megazona de enormes insufláveis, poderão experimentar durante os três dias do
evento, ateliês diversos de pintura de t-shirts no stand da Seritel, o mural dos Trakinas/Pébéo,
música, circuito de prevenção rodoviária, deportos radicais, minigolfe, demonstrações e
espetáculos.
A Escola profissional de Vagos, estará presente em mais uma edição, mas desta vez com um
miminho muito especial, haverá passeios de pónei e de charrete, para além de alguns dos deliciosos
ateliês de culinária, ateliês estes que também serão realizados pelo Jardins da Boavista, todos eles
no espaço Teka.
Da diversão à educação e à música, a Royal School of Languages e a Oficina de música de Aveiro,
trarão música para os nossos ouvidos, recheando o programa com momentos divertidos de melodia
e inglês.
Por sua vez, a Caribu Kids fashion, premiar-te-á para seres modelo por um dia, num passatempo
fabuloso, que te esperará ao visitares o seu stand.
E para mostrar-te que tratar dos teus dentinhos é tão importante como muito divertido, durante os
três dias, haverá sempre uma médica odontopediatra, da Biokids da Clínica Biomedical, para fazer
rastreios dentários a todas as crianças/pais que pretenderem, oferecendo ainda algumas amostras e
brindes.
A Science4you traz todas as novidades para o teu Natal e cheia de alegria e cor estará a Trakinas
Store (da Animeventos, entidade organizadora), logo à entrada do recinto, para te deliciar com
todos os seus temas fantásticos para as tuas festas.
Este ano o Passaporte Expotrakinas, terá prémios fabulosos, desde cheques prenda correspondentes
a consultas de odontopediatria, cada uma no valor de 50 euros, vales de compras, molduras,
candeeiros para o teu quarto, livros, micro-ondas, puff, entre muitos outros, por apenas 0,50€
poderás adquiri-lo e bastará preencheres todo o teu "Passaporte Expotrakinas" para ficares
habilitado a qualquer um destes presentes.
Não faltes, à Maior festa do ano, ela foi feita para ti e sem ti não será a mesma coisa!
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