
                                           

        

 

PALÁCIO DO GELO SHOPPING RENOVA CAMPANHA DE SUCESSO 

“JANTAR + CINEMA POR 9 EUROS POR PESSOA” 

Parceria com cinemas NOS e 11 restaurantes disponível ao longo de toda a 

semana 

 

Viseu, 08 de setembro de 2021 – Jantar e ver um filme em cartaz nos Cinemas NOS por apenas 

9 euros por pessoa vai estar, uma vez mais, acessível aos clientes do Palácio do Gelo Shopping, 

em Viseu. 

Esta iniciativa do maior centro comercial da Região Centro do país decorre já a partir de segunda-

feira, dia 13 de setembro, prolongando-se até 31 de outubro, sendo válida todos os dias, a partir 

das 19 horas. 

Para usufruírem desta ação do Palácio do Gelo Shopping, dos cinemas NOS e da restauração do 

centro comercial, os clientes só terão que se deslocar ao Balcão de Informações, localizado no 

piso -2 e adquirirem os vouchers que dão acesso a ver um filme e a jantar em qualquer um dos 

restaurantes aderentes - AliBaba Kebab Haus, Chef China, Greens, H3, McDonald’s, Pans, 

Pastelaria do Palácio, Pizza Hut, Quiosque Jota Cake (Piso -2), Santa Grelha e Soupa. 

O Palácio do Gelo Shopping, os Cinemas NOS e os restaurantes do centro comercial adotam 

todos os procedimentos de higiene e segurança emanados pela Direção-Geral da Saúde, o que 

assegura aos clientes e visitantes todas as condições para que se sintam confortáveis durante a 

permanência. 

Continua a ser obrigatório o uso de máscara e recomendada a desinfeção regular das mãos, 

estando acessíveis em todos os pisos inúmeros dispensadores de solução antisséptica de base 

alcoólica. O distanciamento social e a etiqueta respiratória, bem como o respeito pelas 

indicações e regras de circulação no shopping são normas e condutas a seguir. 

Para mais informações, e conhecimento dos menus disponíveis para esta campanha, deverá ser 

consultado o regulamento em www.palaciodogelo.pt  

 



 

 

 

 

Sobre o Palácio do Gelo Shopping 

No Palácio do Gelo Shopping encontra mais de 150 lojas das melhores marcas nacionais e internacionais, distribuídas 

por 7 pisos. Além de 7 pisos de lojas o Palácio do Gelo Shopping acolhe em dois pisos superiores, a sede do Grupo 

Visabeira. O Palácio do Gelo Shopping oferece uma área de restauração com diversas opções proporcionadas pelos 

cerca de 30 restaurantes, cafés, pastelarias e gelatarias. Na área da diversão, para além de 6 salas de cinema, bowling 

e o espaço para crianças “Polar & Brincar”, o Palácio do Gelo Shopping incorpora duas infraestruturas únicas no país, 

uma pista de gelo dedicada ao lazer e à competição e o “Bar de Gelo de Viseu”, um bar integralmente construído em 

gelo. 

Na área do desporto e bem-estar o Palácio do Gelo Shopping integra o maior ginásio nacional – o ForLife – constituído 

por 4 piscinas, uma das quais com 50 metros, sala de musculação e cardio com 1250 m2, 9 estúdios com mais de 30 

modalidades, 2 quadras de Squash, sauna e banho turco, serviços de estética, massagem e cabeleireiro, e 

estacionamento coberto. 

 

 


