“Mês de cair na Folia, atividades e muito agito para toda a família”
Principais Atividades - Adulto e Melhor Idade
Adrenalina Máxima nos Jogos de Paintball - Os combates correm a todo vapor nos
jogos, atividade com custo adicional, em horários definidos na programação.
Arco e Flecha da Folia - Desenvolva suas habilidades nas oficinas e torneios de arco
e flecha, aulas para iniciantes e avançados no estande de arco e flecha, em horários
definidos na programação de Lazer.
Arvorismo - Circuito com 10 estações de desafios, 2 tirolesas e 1 rapel ( mínimo de
1,55 de altura para participar desta atividade).
Aulas de Yoga - Seu corpo em equilíbrio nas aulas de Yoga. Aulas com duração em
média de 50 minutos que envolve alongamentos, respiração e meditação.
Baile de Carnaval - Ninguém pode ficar parado, muita música para embalar um
momento folia.
Bateria de Escola de Samba - Apresentação da ao vivo, uma bateria de escola de
samba vem nos prestigiar com o melhor do samba de carnaval.
Bourbon Folia - Gincana molhada nas piscinas, ganhe brindes e divirta-se
adivinhando os desafios da Equipe de Animação.
Encontro dos Tenistas - Promovemos encontros e disputas para os interessados em
jogar tênis de quadra.
Feijoada Bourbon Atibaia - Aproveite esse tradicional prato em um ambiente com
Música ao Vivo.
Festival de Fantasias Adulto - Use a criatividade e venha para o concurso de melhor
fantasia, momento onde todos os adultos podem se envolver e se divertir, atividade
com horário descrito na programação.
Hidro Axé - Muita animação na Hidro Axé, atividade realizada nas piscinas do resort,
duração em média de 30 minutos.
Missa - Acontecem aos Sábados em horários definidos na programação de Lazer.

Música ao Vivo no Lobby Bar - Apresentações de música no lobby bar, com o
melhor do MPB, Pop Rock Nacional e Internacional.
Noite do Boliche - Momentos com sorteios de prêmios para as melhores pontuações.
Atividade em horários definidos na programação, para "degustação" de pista, neste
momento o uso não é cobrado e os jogos tem o seu tempo reduzido.
Oficina de Artesanato - Confeccionem lindas peças manualmente com a instrução e
orientação criativa da nossa artesã.
Oficina de Automaquiagem - Venha conhecer e aprender os segredos da
maquiagem.
Programação de Atividades Esportivas - Atividades ao ar livre como: vôlei na folia,
escalada folia radical, Biribol na folia.
Programação de Aulas de Dança de Salão - Aulas de Samba e Gafieira, aulas
realizadas por professores de dança na sala de ginástica, aulas bem dinâmicas e
divertidas.
Trio Elétrico - Venha andar atrás do trio, banda ao vivo, diversão e alegria. Todos se
envolvem e se divertem no melhor do clima do carnaval.
Zumba - Vamos suar a camisa com as aulas de Zumba.

•

PROGRAMAÇÃO SUJEITA A ALTERAÇÕES.

Principais Atividades Infantis
Clínicas de Futebol - Camp Kids, atividade entre as crianças de 07 a 12 anos ao ar
livre, mini treinamentos e jogos entre a garotada.
Gincanas Aquáticas - Caindo na água, atividades elaboradas conduzidas, pela
recreação do departamento de esportes e lazer.
Matinê - Dançando e agitando a garotada, com o Desfile das Crianças.
Oficinas de Tererê - Transforme seus cabelos, atividade criativa entre a garotada.

Personagens da Turma da Mônica – Interações e Atividades (No Sábado, Domingo
e Segunda-Feira). A participação da turminha consiste em: 4 aparições diárias que se
dividem em Interações, Caças temáticos e Sessões de Fotos.
Mônica e Cebolinha no Dia: 25/02
Magali e Cascão no Dia: 26/02
Jotalhão e Horácio no Dia: 26/02
Rosinha e Chico Bento no Dia: 27/02
Teatro de Fantoches - Animação total nas apresentações do Teatro de fantoches da
Turma da Mônica.

•

ATIVIDADES CONDUZIDAS PELA EQUIPE DE ESPORTES E LAZER, PARA

CRIANÇAS A PARTIR DE 4 ANOS DE IDADE.

•

PROGRAMAÇÃO SUJEITA A ALTERAÇÕES.

Principais Atividades Teens
Atividades Aquáticas - Momentos incrivelmente divertidos na piscina do resort.
Boliche Teens - Faça um Strike, reservamos o nosso espaço do boliche para a turma
teens competir entre melhores pontuações e performances.
Cine Pizzada - Cinema + Pizza + Amigos = Galera Teens.
Color Party - Mesmo modelo da famosa festa indiana, momento ápice da festa é
quando todos começam a colorir uns aos outros, com Color Zin e deixam a festa
muito mais divertida.
Festa a Fantasia Teens - Caindo com tudo na folia, festa conduzida pela equipe de
esportes e lazer, onde todos os jovens estão convidados a usar uma fantasia e se
divertir ao som do DJ.
Guerra de tinta no Paintball Teens - Jogo de Paintball realizado somente entre os
adolescentes.
Luau Teens - Música ao vivo, amigos e um momento para guardar na memória.

Mega Torneio de Bets com a Galera Teens - Jogo realizado no campo com tacos
de madeira e bolinha.
Terror Teens - Noite assustadora, filmes ou jogos onde encontrar a resposta para o
enigma é a solução.
Torneio de Coca em Metro - Competição de quem bebe mais rápido um copo de um
metro cheio de refrigerante.
• PROGRAMAÇÃO SUJEITA A ALTERAÇÕES

