PROGRAMAÇÃO AGOSTO: DIA DOS PAIS – 2018
ADULTOS
Discoteca da família: Túnel do Tempo - Venha dançar e reviver os sucessos dos
anos 60, 70, 80 e 90 no Bourbon Club com balada para toda a familia!
Gincana do Paizão - Vamos testar os conhecimentos dos papais em desafios com
temas variados (Ex: Carros, Futebol, Cinema, Música, etc.)
Workshop de Vinhos - Os papais juntamente com as mamães poderão aprender um
pouco mais sobre o universo dos vinhos, num divertido Workshop com nosso
sommelier
Workshop de Cerveja Artesanal - Nessa oficina os pais aprenderão um pouco mais
sobre sabores e harmonizações das cervejas artesanais
*Passeio de Quadriciclo com papai – No final de semana dos Pais, o papai ganha
15% de desconto nos passeios de quadriciclo que fazem com seus filhos
Futebol Pais & Filhos - Pais e filhos, lado a lado, numa animada partida de futebol
onde quem vence é a diversão
Música ao vivo: Dia dos pais - Apresentações de música no lobby bar, com o melhor
do MPB, Pop Rock Nacional e Internacional. Tudo para animar ainda mais o final de
semana dos papais!
Bingo show - Personalidades - Já imaginou um bingo cantado por Elvis Presley,
Michael Jackson, Marilyn Monroe e outros famosos? Nossos recreadores fazem a
diversão da noite!
Cine Retrô – Vamos reviver os clássicos da 7ª arte que mais marcaram época e se
tornaram campeões de bilheteria
Arvorismo - Circuito com 10 estações de desafios, 2 tirolesas e 1 rapel ( mínimo de
1,55 de altura para participar desta atividade).
Adrenalina Máxima nos Jogos de Paintball - Os combates correm a todo vapor nos
jogos, atividade com custo adicional, em horários definidos na programação.
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.
Programação de Aulas de Ginástica - Muita concentração e energia nas aulas de
Funcional, Pilates com Bola, Alongamento, aulas com duração média de 30 minutos,
que envolve circuitos de exercícios, trabalhando o condicionamento Físico.
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.
Slackline - Equilibre-se nas oficinas de Slackline.
*ATIVIDADE COM CUSTO ADICIONAL
**PROGRAMAÇÃO SUJEITA A ALTERAÇÕES

Principais Atividades Infantis
Personagens da Turma da Mônica - A participação da turminha consiste em: 4
aparições diárias que se dividem em Interações, Caças temáticos e Sessões de Fotos.
Mônica e Cebolinha, Magali e Cascão nos Dias: 4, 11, 18 e 25/08/2018.
Chico Bento e Rosinha nos Dias: 5, 12, 19 e 26/08/2018
Show de comédia - Apresentação de esquetes de comédia para toda família
Gincana da Família – Uma gincana super animada entre as famílias, onde o objetivo
principal é a diversão!
Oficina de artesanato: “Presente pro Papai” – A criançada irá soltar a imaginação
nas oficinas de artesanato e fazer um presente bem bonito para os papais!
Futebol Pais & Filhos - Pais e filhos, lado a lado, numa animada partida de futebol
onde quem vence é a diversão
Manhã da família – Venha curtir uma manhã em família cheia de jogos e brincadeiras
que marcaram a época dos nossos pais
Na Cozinha da Vovó – Vamos preparar receitinhas deliciosas do livro de guloseimas
da Vovó
Noite Dançante Túnel do Tempo - Venha dançar e reviver os sucessos dos anos 60,
70, 80 e 90 no Bourbon Club com balada para toda a familia!

Paredão de Escalada - Atividade radical, realizada em paredão outdoor com 8m de
altura
Clínicas Esportivas - A galerinha vai se divertir nos torneios e clínicas esportivas.
Incríveis Caças Temáticos - Diversão Garantida, mergulhe nas histórias mágicas do
mundo encantado.
Bourbon Fun Place - Diversão garantida explorando o mundo do Fun Place e Espaço
do Astronauta.
Gincanas Aquáticas - Alegria total nas nossas piscinas, atividade acompanhada e
direciona pela nossa equipe de esportes e lazer
Passeio de Trenzinho - Um divertido passeio de trenzinho pelos principais pontos do
resort!
*PROGRAMAÇÃO SUJEITA A ALTERAÇÕES.
*ATIVIDADES CONDUZIDAS PELA EQUIPE DE ESPORTE SE LAZER, PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 4
ANOS DE IDADE

Principais Atividades Teens (13 a 17 anos)
Atividades Aquáticas - Atividades elaboradas que envolvem e divertem toda a galera
Boliche Teens - Faça um Strike, reservamos o nosso espaço do boliche para a turma
teens competir entre melhores pontuações e performances
Torta na cara - Competição com perguntas e respostas, onde o vencedor sai de cara
limpa
CineTeens – Da comédia ao terror o que vale é a diversão!
Guerra de tinta no Paintball Teens - Jogo de Paintball realizado entre os
adolescentes
Futebol da galera – Coloque suas habilidades em campo e venha se divertir numa
engraçada disputa de futebol misto
Clinica de Vôlei - Detonem suas energias, atividade esportiva ao ar livre
Balada Teen – A balada feita por você!
*PROGRAMAÇÃO SUJEITA A ALTERAÇÕES.

