"Diversão para você e toda sua Família, neste período de Férias ! "
Férias de Julho de 2018
Principais Atividades - Adulto e Melhor Idade
Segundas - Feiras de Julho de 2018:
Show de Palhaços: Se Encante e venha ser nosso ator principal em nosso show
interativo com a equipe de Lazer do Bourbon Atibaia.
Oficinas de Artesanato: Venha participar de nossas oficinas e leve um recordação
de sua viagem. (Atividade com vagas Limitadas, e com inscrição em nossa Central de
Lazer -Piso M)
Programação de Atividades Esportivas: Caminhada, Futebol, Vôlei, Slackline e
Escalada, todos no nosso Sports Park.
Arco e Flecha: 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.
Gincana Musical: Agora é a Hora de Testar seus conhecimentos Musicais
Boliche Free Campeão -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. (Verificar Central de Lazer- Piso M)
Desafio Campeão Nossa Equipe de Lazer preparou super desafios, quiz e muito mais
para você testar seus conhecimentos.
Aulas Fitness: Em nossa Sala de Ginástica você pode experimentar nossas aulas de
Alongamento, Circuito Funcional, Alongamento com Bola, Caminhadas e muito Mais...
• PROGRAMAÇÃO SUJEITA A ALTERAÇÕES.

Terças - Feiras de Julho de 2018:
Teatro em Família: Hora de aprender e se divertir com nossos Espetáculos para toda
a Família.
Programação de Atividades Esportivas - Caminhada, Futebol, Vôlei, Slackline e
Escalada, todos no nosso Sports Park.
Arco e Flecha Desafio Caipira- 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.
Aulas Fitness: Em nossa Sala de Ginástica você pode experimentar nossas aulas de
Alongamento, Circuito Funcional, Alongamento com Bola, Caminhadas e muito Mais...
Oficina de Drinks: Para Aprender a fazer e degustar nossas variedades de Drinks
nossos Barman estarão nesta oficina aproveitem.
Boliche Free Campeão- 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. (Verificar Central de Lazer- Piso M)
Desafio Campeão Nossa Equipe de Lazer preparou super desafios, quiz e muito mais
para você testar seus conhecimentos.
Quartas - Feiras de Julho de 2018:
Gincana Campeã em Família : para deixar você e sua família ainda mais próximos
vamos brincar e se divertir todos juntos , nos desafios e games em família que
preparamos para vocês.
Programação de Atividades Esportivas - Caminhada, Futebol, Vôlei, Slackline e
Escalada, todos no nosso Sports Park.
Arco e Flecha: 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.

Aulas Fitness: Em nossa Sala de Ginástica você pode experimentar nossas aulas de
Alongamento, Circuito Funcional, Alongamento com Bola, Caminhadas e muito Mais...
Oficinas de Artesanato: Venha participar de nossas oficinas e leve um recordação
de sua viagem. (Atividade com vagas Limitadas, e com inscrição em nossa Central de
Lazer -Piso M)
Boliche Free Campeão: 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. (Verificar Central de Lazer- Piso M)
Quintas - Feiras de Julho de 2018:
Teatro de Improviso: Quer se divertir e dar boas risadas este é o show .
Degustação de Chopp: Para saborear e degustar nosso Chopp artesanal, em um
momento agradável em nosso Resort.
Desafio Campeão Nossa Equipe de Lazer preparou super desafios, quiz e muito mais
para você testar seus conhecimentos.
Música ao Vivo no Lobby - O melhor da MPB, Jazz, Blues e muito mais, as Quintas
no Espaço Lobby Bar Pedra Grande.
Programação de Atividades Esportivas: Caminhada, Futebol, Vôlei, Slackline e
Escalada, todos no nosso Sports Park.
Arco e Flecha: 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.
Aulas Fitness: Em nossa Sala de Ginástica você pode experimentar nossas aulas de
Alongamento, Circuito Funcional, Alongamento com Bola, Caminhadas e muito Mais...
Encontro dos Tenistas: Promovemos encontros e disputas para os interessados em
jogar tênis de quadra.
Boliche Free Campeão: 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. (Verificar Central de Lazer- Piso M)
• PROGRAMAÇÃO SUJEITA A ALTERAÇÕES.

Sextas - Feiras de Julho de 2018:
Show Musical: Apresentação animada com um Show musical que irá alegrar sua
noite.
Boliche Free Campeão: 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. (Verificar Central de Lazer- Piso M)
Bingo Show: Saindo do convencional, bingo com o sorteio de diversos brindes e
risadas garantidas com nossos Recreadores.
Música ao Vivo no Lobby - O melhor da MPB, Jazz, Blues e muito mais, as sextas
no Espaço Lobby Bar Pedra Grande.
Oficinas de Artesanato: Venha participar de nossas oficinas e leve um recordação
de sua viagem. (Atividade com vagas Limitadas, e com inscrição em nossa Central de
Lazer -Piso M)
Arco e Flecha: 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.
Aulas Fitness: Em nossa Sala de Ginástica você pode experimentar nossas aulas de
Alongamento, Circuito Funcional, Alongamento com Bola, Caminhadas e muito Mais...
Encontro dos Tenistas:Promovemos encontros e disputas para os interessados em
jogar tênis de quadra.
Degustação de Chopp: Para saborear e Degustar nosso Chopp artesanal, em um
momento de agradável em nosso Resort.
• PROGRAMAÇÃO SUJEITA A ALTERAÇÕES.

Sábados de Julho de 2018:
Oficinas e Show de Circo: Toda a Magia e encanto do Circo bem pertinho de você e
sua Família.
Feijoada Bourbon Atibaia - Aproveite esse tradicional prato em um ambiente com
Música ao Vivo.
Degustação de Vinhos: Um Bom vinho em um dia de Friozinho cai muito bem
Boliche Free -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.
(Verificar Central de Lazer- Piso M)
Música ao Vivo no Lobby - O melhor da MPB, Blues, Jazz e muito mais aos sábados
no Espaço Lobby Bar Pedra Grande.
Adrenalina Máxima nos Jogos de Paintball - Os combates correm a todo vapor nos
jogos, atividade com custo adicional, em horários definidos na programação.
Balada Bourbon Club: Quer dançar e cantar em nossa Balada é o lugar tem até Flash
Black das canções que fizeram muito sucesso. (Localizada -Piso G)
Encontro dos Tenistas - Promovemos encontros e disputas para os interessados em
jogar tênis de quadra.
Aulas Fitness: Em nossa Sala de Ginástica você pode experimentar nossas aulas de
Alongamento, Circuito Funcional, Alongamento com Bola, Caminhadas e muito Mais...
Arco e Flecha: 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.
Domingos de Julho de 2018:
Arvorismo - Circuito com 10 estações de desafios, 2 tirolesas e 1 rapel ( mínimo de
1,55 de altura para participar desta atividade).
Show de Mágica: Se Encante com nosso Show de Mágica (Theatro Bourbon- Piso C)
Sessão de Cinema: Theatro Bourbon com Filmes- Que Tal um cineminha à tarde
em nosso Theatro para Relaxar.(Localizado -Piso C).

Aulas Fitness: Em nossa Sala de Ginástica você pode experimentar nossas aulas de
Alongamento, Circuito Funcional, Alongamento com Bola, Caminhadas e muito Mais...
Balada Bourbon Club: Quer dançar e cantar em nossa Balada é o lugar tem até Flash
Black das canções que fizeram muito sucesso. (Localizada -Piso G)
Música ao Vivo no Lobby - O melhor da MPB, Jazz, Blues e muito mais, aos
Domingos no Espaço Lobby Bar Pedra Grande.
Programação de Atividades Esportivas - Caminhada, Futebol, Vôlei, Slackline e
Escalada, todos no nosso Sports Park.
• PROGRAMAÇÃO SUJEITA A ALTERAÇÕES.

Principais Atividades para as Crianças Férias de Julho de 2018
Checkin Animado: Nossos personagens do Mundo encantado te esperam para dar
boas vindas com muita magia, carisma e alegrar ainda mais sua chegada !!
Personagens da Turma da Mônica - Interações e Atividades. A participação da
turminha consiste em: 4 aparições sendo elas nos dias Terças, Quintas, Sábados e
Domingos do Mês de Julho que se dividem em Interações, Caças temáticos e Sessões
de Fotos.
Agenda Turma da Mônica Nas Férias
Terças -Feiras: (03, 10, 17,24, e 31 de Julho de 2018):
Magali e Cascão.
Quintas- Feiras: (05, 12, 19 e 26 de Julho de 2018):
Mônica e Cebolina.
Sábados: (07, 14, 21, e 28 de Julho de 2018):
Mônica e Cebolinha, Magali e Cascão
Domingos: (01, 08, 15, 22 e 29 de Julho de 2018).
Rosinha e Chico Bento
(**Sujeito a Alteração)
Incríveis Caças Temáticos com nossos Personagens

- Diversão Garantida,

mergulhe nas histórias mágicas do mundo encantado.
Show de Palhaços Infantil: Junto com a nossa equipe de lazer teremos nosso show
de palhaços onde a gargalhada é garantida, um Show interativo para toda a família.
Oficinas de Artesanato Kids : Para a Criançada em nossa programação teremos
Oficinas de artesanato com materiais alternativos para que levem uma recordação de
suas férias aqui no Bourbon Atibaia.
PROGRAMAÇÃO SUJEITA A ALTERAÇÕES.

Gincana Campeã em Família : vamos brincar e se divertir todos juntos adultos e
crianças dos nossos desafios e games em família que preparamos para vocês.
Sessão de Cinema Kids: Cinema e Férias combinam muito então vamos juntar os
dois e vai ser pura diversão e com aquela pipoquinha quentinha melhor ainda!!

•

ATIVIDADES CONDUZIDAS PELA EQUIPE DE ESPORTES E LAZER, PARA
CRIANÇAS A PARTIR DE 4 ANOS DE IDADE.

•

PROGRAMAÇÃO SUJEITA A ALTERAÇÕES.

Principais Atividades Teens Férias de Julho de 2018
Voleixiga- Vôlei bem animado e diferente vem experimentar.
Taco de Rua: Relembre esta brincadeira super divertida com nossos Recreadores dos
Teens.
Gincana Torta na Cara: Uma Competição pra lá de divertida o difícil é sair limpo desta
brincadeira.
Escalada Teens: Que tal superar o desafio da altura no nosso paredão de escalada.
Boliche Teens - Faça um Strike, reservamos o nosso espaço do boliche para a turma
teens compartilhar momentos de pura diversão.
Game Play: Jogos de ação e aventura no nosso novo espaço Fun Place- Piso G
Balada Bourbon Club: Quer dançar ou só conversar a nossa Balada é o
lugar.(Localizada -Piso G)
Arvorismo (Realizado Aos Domingos): Circuito com 10 estações de desafios, 2
tirolesas e 1 rapel ( mínimo de 1,55 de altura para participar desta atividade).
Sessão
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Bourbon.(Localizado - Piso C).
-PROGRAMAÇÃO SUJEITA A ALTERAÇÕES.
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