No Boulevard Laçador, você tem uma vista
privilegiada da pista de pouso e decolagem
do Aeroporto Internacional Salgado Filho.
Em 2016, através do projeto Varig Experience, chegou
ao jardim do Boulevard o histórico avião Douglas DC-3
Varig reformado e considerado um dos primeiros aviões
do modelo fabricados no mundo. Um playground
também está disponível para entretenimento infantil.

O Boulevard Laçador é idealizador e patrocinador do projeto
“Varig Experience”.
O Varig Experience proporciona uma experiência para quem é
apaixonado por aviação e tem saudades da Varig: conhecer (ou
relembrar) o avião Douglas DC-3 PP-ANU, que até 1971 fez
parte da frota da companhia.
A aeronave restaurada está em exposição no shopping, com
visitação externa diária.
Visitas internas guiadas são
acompanhadas de comissários de bordo vestidos com
uniformes que reproduzem os originais Varig dos anos 60. As
datas de visitação interna são divulgadas através das redes
sociais (/VarigExperience) e site www.varigexperience.com.br.
Nestes espaços, são também resgatadas memórias da Varig
através de fotos, depoimentos e vídeos.

Boulevard Laçador. Ao lado do Aeroporto
Internacional Salgado Filho e na entrada
e saída mais movimentada de Porto Alegre.
Um empreendimento lifestyle para
os amigos e familiares se encontrarem

Grande potencial de consumo,
excelente localização.
Fluxo de veículos na rua
Edu Chaves esq. Av. dos Estados:

90 mil
carros por dia
2,7 milhões
de carros por mês

Terreno*: 26.146,55 m²
Área construída*: 12.700 m²
Área bruta locável*: 7.800 m²
Vagas de estacionamento*: 489
*Números referentes à conclusão total do empreendimento.

marcas presentes
no shopping

O restaurante tem um conceito inovador na fusão da
culinária japonesa. Oferece buffet de sushis, sashimis,
pratos quentes, sobremesas. e criações exclusivas da casa.

A alegria em servir é a marca registrada do restaurante.
Com referência em atendimento e mesa farta, o Casa
DiPaolo oferece massas, galetos e grelhados.

O restaurante Madero Container oferece em seu
cardápio, além do Cheeseburger Madero, opções de
sanduíches gourmets, cardápio Fit e sobremesas.

Com um ambiente agradável que atende todos os tipos
de público, o McDonald's oferece um variados cardápio
para café da manhã, almoço, jantar ou lanches rápidos.

marcas presentes
no shopping

A gelateria comercializa gelatos de frutas, de leite e de
creme de leite, sorvetes light de iogurte desnatado e
frutas, taças de sorvete, smoothies, sucos naturais e cafés.

Fundado em 1980, o Fratello é reconhecido por suas
pastas, risotos, antepastos, sopas, calzones, filés e
sobremesas, e pelas pizzas assadas em forno à lenha.

O 111 Bistrô & Café tem opções para o café da manhã e
da tarde e buffet executivo no horário de almoço. Para o
happy hour, há porções de petiscos e cervejas artesanais.

O restaurante Thai Mee oferece momentos de
confraternização e prazer, estimulados pelos sabores
delicados e marcantes da gastronomia tailandesa.

marcas presentes
no shopping

A Trattoria Casa Angelo traz o sabor da Serra Gaúcha em
tradicionais pratos italianos, como massas, risotos e carnes.

A Gourmet Popcorn é oriunda de Gramado e pioneira
no mercado de pipocas gourmet. No seu calhambeque,
oferece seis sabores variados.

Localizado ao lado da pista do aeroporto,
o Boulevard Laçador está a 600 m de distância
do terminal de passageiros e a menos
de 3km de 5 grandes hotéis da região.
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