“Mês de férias com o melhor de nossas atividades, muitos esportes e clínicas,
shows e interações”
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.
Agito Bourbon - Gincana molhada nas piscinas, ganhe brindes e divirta-se
adivinhando os desafios da Equipe de Animação.
Arco e Flecha Torneio de Verão - 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)
Aula de Ritmos - Zumba, Ritmix, Ácqua Music, Axé. Aulas com duração média de 50
minutos, ministradas pela equipe de educadores físicos do resort.
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.
Circo Bourbon - A equipe de Animação do Resort preparou um maravilhoso
espetáculo aos sábados no palco do Theatro Bourbon.
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.
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.
Noites Dançantes na Bourbon Club - Ação no Bourbon Club com Balada para toda
a Familia.

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 Aulas de Dança de Salão - Aulas de Forró, Salsa, Gafieira, aulas
realizadas por professores de dança na sala de ginástica, aulas bem dinâmicas e
divertidas.
Programação de Aulas de Ginástica - Pilates com Bola, Circuito Fitness, Cardio Boxe, Aero Jiu-Jitsu, Relaxamento, Aulas de Treinamento Funcional e Hidroginástica
Agita Verão.
Show No Improviso - Show composto por jogos de improviso e esquetes com a
participação da platéia. Classificação 13 anos.
Slack Summer Line - Equilibre-se nas oficinas de Slackline.
• PROGRAMAÇÃO SUJEITA A ALTERAÇÕES.
Principais Atividades Infantis
Clínica Esportiva - Atividade entre as crianças de 07 a 12 anos ao ar livre, mini
treinamentos e jogos entre a garotada.
Gincanas Aquáticas - Alegria Total nas nossas piscinas, atividade acompanhada e
direcionada pela nossa equipe de esportes e lazer.
Oficina de Circo - A galerinha vai aprender e se divertir nas Oficinas de Circo.
Personagens da Turma da Mônica – Interações e Atividades (aos Sábados,
Domingos e Quartas - Feiras). A participação da turminha consiste em: 4 aparições
diárias que se dividem em Interações, Caças temáticos e Sessões de Fotos.
Magali e Cascão nos Dias: 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22 e 25/01.
Mônica e Cebolinha nos Dias: 7, 14, 21 e 28/01.
Solte suas Energias - Balada Infantil, o nosso Bourbon Club recebe a garotada e ao
som do DJ, se divertem de montão.

Tarde de Magia - Show de Mágica no Theatro Bourbon, espetáculo de mágica que
envolve e diverte toda a Familia.
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.
Clinicas de Esportes - Detone suas energias, atividade esportiva ao ar livre.
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.
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

