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SHOPPING AVENTURA MALL
FICHA TÉCNICA
LOCALIZAÇÃO
Conhecida internacionalmente por ser um excelente destino para compras, é na Flórida que encontra-se o Aventura
Mall, um shopping que consegue unir ao mesmo tempo luxo, entretenimento, serviços e vantagens no melhor mix de
lojas para compras, com fácil acesso a 20 minutos de Miami Beach.
Página do shopping Aventura Mall: https://www.aventuramall.com/
Com a nova expansão já finalizada, o Aventura Mall ampliou ainda mais a variedade de importantes marcas de luxo do
mundo da moda, além de ser o Shopping nº 1 como destino de compras e restaurantes do sul da Flórida.
O Shopping possui uma grande variedade de lojas em diferentes segmentos, sendo que seu posicionamento no
segmento de luxo foi reforçado com a chegada de lojas como Louis Vuitton, Mont Blanc, Breitling, Ômega, entre
outras. Eleito o 5º maior shopping do país em vendas por m².
Com belíssima e ampla estrutura dividida em 3 andares, é um dos destinos prediletos dos Brasileiros.

PONTOS FORTES DO SHOPPING
. Mais de 300 lojas que incluem desde Burberry, Gucci,
Cartier e Emilio Pucci, até as mais queridas dos
brasileiros como Abercrombie & Fitch, Diesel, Michael
Kors, Anthropologie, Apple, Zara, Sephora ou
Victoria’s Secret.
. 5 lojas de departamentos, entre elas Bloomingdale’s,
Macy’s, Nordstrom e JC Penny.
. 50 Restaurantes e lanchonetes, incluindo o Treats
Food Hall.
. 24 salas de cinema.
. Passou por uma expansão com inúmeras novidades e
serviços.
. Nova escultura com escorregador “Aventura Slide Tower”,
e outras com jatos d’água “Gorillas in the Mist”
. Excelente mix de lojas com grande variedade e
marcas conhecidas em todos os segmentos.
. Programa “Aventura Rewards”, com descontos e
ofertas em mais de 90 lojas e Restaurantes:
É possível adquirir um voucher, em português,
contendo informações do Shopping, localização,
horários e orientações, que pode ser impresso
diretamente do site do Aventura Mall e, ao ser
apresentado no Visitor’s Center do Shopping, dará
direito a um book de descontos e vantagens.

VISITOR’S CENTER COM SERVIÇOS DE CONCIERGE
. Personal Shopping.
. Assistência bilíngue.
. Câmbio.
. Cadeiras de rodas.
OUTROS SERVIÇOS
. Máquinas ATM – caixas eletrônicas
. Wi-Fi gratuito para acesso à internet em todo o shopping.
. Estações para carregar celulares
. Serviço de copiadoras e fax
. Máquinas com produtos de farmácia de 1ª necessidade
. Valet Parking
. Serviço de Car wash
. “Cartões-Presente” com valores de US$20 a US$ 500
. Serviço gratuito de transporte interno
. Estações para recarga de veículos elétricos
. Aluguel de carrinhos de bebê
. Central de Táxis
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PROGRAMA “KIDS CLUB”
. Programa para crianças, com eventos, descontos em
lojas e lanchonetes, e um Playground dedicado a elas,
o Rainbow Valley, com brinquedos e atividades.
EXPOSIÇÕES
. Exposição constante de trabalhos de arte
contemporânea que fazem parte do Programa
“Turnberry for the Arts”, iniciativa da empresa
proprietária do shopping.

DIRETÓRIO DE LOJAS
Acesse aqui e descubra todas as lojas do Shopping.

MAPA INTERATIVO
Acesse aqui e localize todas as lojas do Shopping.

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

PROGRAMA “PUPPY LOVE”
. Programa com a Humane Society of Greater Miami
para estimular a adoção de animais de estimação em
eventos realizados no local, entre outros programas
de ajuda humanitária.

Segunda-feira a Sábado: 10h00 às 21h30
Domingo: 12h00 às 20h00

GRUPOS
. Condições especiais para grupos, com programa de
experiências personalizado.

Aeroporto Internacional de Miami – 20 km (20 min. de carro).
Aeroporto de Fort Lauderdale – 20 km (15 min. de carro).
Acesso direto pela rodovia expressa I-95 e Biscayne Blv.

COMO CHEGAR

AVENTURA MALL
19501 Biscayne Boulevard
Aventura, Flórida - 33180 - EUA
Tel: +1 305-935-1110
www.aventuramall.com

