POR DENTRO DO SHOPPING CIDADE JARDIM
Conhecido por reunir as melhores opções de cada segmento, o local traz um conceito
de experiência de consumo baseado no luxo
Inspirado nas ruas mais sofisticadas e centros comerciais de maior sucesso no
exterior, o Shopping Cidade Jardim é referência no mercado nacional. Inaugurado em
2008, o local encanta por seus jardins internos. A luz natural que contorna o amplo e
exclusivo conjunto de lojas e restaurantes cria uma atmosfera descontraída, intimista e
completamente diferente de qualquer outro shopping de São Paulo.
O Shopping Cidade Jardim dá ao cliente a sensação de passear ao ar livre, com a
praticidade e o conforto de estar em um ambiente totalmente familiar e com
segurança.
As operações do Shopping Cidade Jardim foram minuciosamente criadas para atender
a todas as necessidades de seus visitantes em um único ambiente e, assim, oferecer
experiência de consumo 360º – das compras ao lazer, passando pelos serviços e alta
gastronomia, que reúne leque de opções do melhor da culinária contemporânea.
Restaurantes como Sal Gastronomia, Parigi Bistrot, Nonno Ruggero, Due Cuochi,
Pobre Juan, Adega Santiago, Le Entrecôte de Paris, entre outros estão presentes,
com jardins à volta e vista panorâmica para o skyline de São Paulo.
O shopping traz também a praticidade de um Food Hall supercompleto, que oferece
variedades de diversos tipos de culinária, além de sobremesas e comidinhas gourmet.
Para as compras são 186 lojas selecionadas por uma curadoria ímpar, divididas entre
as mais relevantes dos mercados nacional e internacional.
Possui um mix supercompleto de marcas consagradas, como Hermès, Prada, Fendi,
Martha Medeiros, Cris Barros e as exclusivas Dior, Emilio Pucci, René Caovilla,
Gallerist, Brunello Cucinelli e Ralph Lauren. Além disso, o Shopping Cidade Jardim
ainda aguarda a grande chegada de labels como Balmain e Aquazzura.
Serviços Especiais:
A Alameda de Serviços é o lugar ideal para resolver o dia a dia de uma forma prática
e agradável. Nela, o cliente encontra serviços diversos como gráfica expressa,
sapataria, pet shop, caixas automáticos, cabeleireiro, entre outros.
O shopping dispõe também do espaço de eventos Casa Bossa, escola de inglês Red,
academia Reebok Sports Club, SPA completo para cuidados com a saúde e o bemestar. Outro benefício exclusivo é a unidade diagnóstica do Hospital Albert Einstein.
Para proporcionar maior comodidade às famílias a solução é o Espaço Família
Giovanna Baby que oferece toda a infraestrutura necessária para que pais e mães
possam cuidar de seus filhos em um local confortável, tranquilo e de ambientação
criada especialmente para os pequenos. Carrinhos de bebês são disponibilizados
gratuitamente.

A equipe de concierge fornece não só informações sobre o empreendimento e o que
de melhor acontece na cidade, como também serviço free-hands, que permite aos
clientes realizarem suas compras com total conforto sem se preocuparem em carregar
as sacolas, que estarão armazenadas em lugar seguro. O serviço de personal
shoppers, pioneiro do Shopping Cidade Jardim, disponibiliza profissionais que auxiliam
os clientes em suas compras. Outro serviço pensado para dar maior praticidade é o
Valet Parking, que se encontra na entrada principal.

Sobre o Shopping Cidade Jardim:
O Shopping Cidade Jardim, que completa 10 anos em 2018, trouxe para São Paulo
um conceito inspirado nas ruas mais elegantes e nos centros comerciais de maior
sucesso no exterior. Seu projeto arquitetônico e paisagístico apresenta cinco pisos de
lojas voltadas para áreas abertas, proporcionando ao frequentador a sensação de
passear ao ar livre, mas com a comodidade, segurança e o conforto que um shopping
oferece. Com 186 lojas, seu mix reúne grifes nacionais e internacionais consagradas,
restaurantes estrategicamente localizados nos terraços e entre os jardins, escola de
inglês, academia, cinema, SPA e variedade de serviços selecionados para atender
integralmente às necessidades do dia a dia de seus frequentadores.
Endereço: Avenida Magalhães de Castro, 12.000 - 3552-1000
Horários - Lojas: de segunda a sábado das 10h às 22h; domingos e feriados das 14h
às 20h.
Alimentação: de segunda a sábado das 10 às 23h; domingos e feriados das 12 às
23h.
Serviços disponíveis: Animal tour, BR Charge, Banco 24 Horas, Banco Bradesco,
Claro, Drogasil, Costura do Futuro, Concierge, Espaço Família Giovanna Baby,
Espaço Laser, Guarda Volumes, K20 Tour, Lavasecco, Medicina Diagnóstica Albert
Einstein, Loft Hair Boutique, Personal Shopper, Print Store, Reebok Sports Club,
Sapataria do Futuro, Secway, SmartPet, Vivo, Valet Parking, Verbena Flores.
www.cidadejardimshopping.com.br

Shopping Cidade Jardim: o destino gastronômico de São Paulo
Com uma diversificada gama de restaurantes, o shopping em seus 10 anos de
história, também é referência em cozinha de alto padrão.
Reconhecido por ser pioneiro em reunir a alta gastronomia no interior de centros
comerciais, o Shopping Cidade Jardim oferece um mix de restaurantes estrelados que
refletem a diversidade de culinárias, com chefs renomados. O mall, com curadoria
única, agrega opções que agradam a todos os paladares.
Espalhados por todos os pisos, as opções contam com ambiente a céu aberto, que
traz sensação única e ambiente agradável. As conceituadas variedades gastronômicas

ficam entre jardins internos e terraços com jabuticabeiras, além de dispor uma vista
privilegiada para o skyline de São Paulo, o que torna a experiência ainda mais
especial.
A diversidade já se inicia no térreo, onde os clientes encontram a confeitaria Dama, os
incríveis chocolates da Chocolat Du Jour além de duas opções italianas – Nonno
Ruggero, restaurante do Grupo Fasano e Olea Mozzarella Bar. Uma das novidades
para este ano é a inauguração de um dos melhores mediterrâneos da cidade: o
Kouzina, que tem previsão de abertura para XXX.
No primeiro piso, a Lanchonete da Cidade é uma boa pedida para refeições mais
descontraídas, assim como a Pati Piva, que oferece lanches e sobremesas. Aqueles
que buscam maior praticidade, a Casa do Pão de Queijo e Baked Potato são sempre
ótimas alternativas.
O italiano Di Capri Caffé Bistrô, com seu famoso bolo de chocolate, fica localizado no
segundo piso, junto do charmoso Santo Grão Café e a clássica Kopenhagen.
Já o terceiro piso do shopping é repleto de opções estreladas. Por lá encontramos o
argentino Pobre Juan, o italiano Due Cuochi Cucina, o Sal Gastronomia, do chef
Henrique Fogaça, unidades do L’Entrecôte de Paris e Le Pain Quotidien e também
o Octavio Café. Completando essas incríveis opções encontra-se o BGB Bar, ideal
para um happy hour.
O rooftop abriga o japonês KO, o restaurante de especialidades espanholas e
portuguesas Adega Santiago, o delicioso Bráz Trattoria, e o renomado Parigi
Bistrot do Grupo Fasano. Para opções mais leves, o Fit Food, dentro da academia
Rebook, é a pedida certa. O espaço também foi o eleito para receber, com
exclusividade a primeira unidade brasileira do Makoto, originário de Miami, que a
partir de XXX trará a sua culinária japonesa.
Graças à arquitetura diferenciada do Shopping Cidade Jardim, todas as opções
contam com atmosfera leve, luz natural e a sensação de estar ao ar livre, com toda a
exclusividade que o momento pede.
Refeições mais rápidas podem ser feitas no Food Hall, que é repleto de variedades
gastronômicas. Com entrada pelo 4º piso, o espaço é dividido em dois andares.
Temakeria & Cia, Tapiocaria Market, Rizzo Premium, PF Pimenta e Boali, além
dos brigadeiros estrelados da Anusha, fazem parte das opções.
Os clientes podem aproveitar todos os restaurantes de segunda a sábado, das 10h às
23h. Domingos e feriados das 12h às 23h.

Operações de gastronomia
Térreo: Chocolat Du Jour, Confeitaria Dama, Kouzina, Nonno Ruggero, Olea
Mozzarella Bar.

1º piso: Baked Potato, Casa do Pão de Queijo, Formiga, Lanchonete da Cidade, Pati
Piva.
2º piso: Di Capri Caffé Bistrô, Kopenhagen, Santo Grão Café.
3º piso: BGB Bar, Due Cuochi Cucina L’Entrecôte de Paris, Le Pain Quotidien,
Octavio Café, Podbre Juan.
4º piso: Adega Santiago, Bráz Trattoria, Fit Foof, KO, Parigi Bistrot, Sal Gastronimia.
Food Hall: Anusha, Boali, PF Pimenta, Rizzo Premium, Tapiocaria Market e Temakeria
& Cia.
Sobre o Shopping Cidade Jardim:
O Shopping Cidade Jardim, que completa 10 anos em 2018, trouxe para
São Paulo um conceito inspirado nas ruas mais elegantes e nos centros
comerciais de maior sucesso em todo o mundo. Seu projeto arquitetônico e
paisagístico apresenta cinco pisos de lojas voltadas para áreas abertas,
proporcionando ao frequentador a sensação de passear ao ar livre, mas
com a comodidade, segurança e o conforto que um shopping oferece. Com
186 lojas, seu mix reúne grifes nacionais e internacionais consagradas,
restaurantes estrategicamente localizados nos terraços e entre os jardins,
escola de inglês, academia, cinema, SPA e variedade de serviços
selecionados para atender integralmente às necessidades do dia a dia de
seus frequentadores.

Endereço: Avenida Magalhães de Castro, 12.000 - 3552-1000
Horários - Lojas: de segunda a sábado das 10h às 22h; domingos e feriados das 14h
às 20h.
Alimentação: de segunda a sábado das 10 às 23h; domingos e feriados das 12 às
23h.
www.cidadejardimshopping.com.br
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