“A Fábrica de Ovos de Chocolate da Magali traz muita diversão para toda a
Família”
Principais Atividades - Adulto e Melhor Idade
Oficinas de Ovos de Chocolate - Oficinas especiais para todas as idades.
Workshop de Chocolate - Aprenda e Deguste sobre esse ingrediente que dá água
na boca.
Espetáculos incríveis no Theatro Bourbon - Uma Agenda de Shows para toda
Família e muita diversão.
Adrenalina Máxima nos Jogos de Paintball - Os combates correm a todo vapor nos
jogos, atividade com custo adicional, em horários definidos na programação.
Arvorismo - Circuito com 10 estações de desafios, 2 tirolesas e 1 rapel ( mínimo de
1,55 de altura para participar desta atividade).
Encontro dos Tenistas - Promovemos encontros e disputas para os interessados em
jogar tênis de quadra.
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 Especial de Cassino com a Equipe Cassinera - Mesa com Roleta, 21 e
Poker.
Oficina de Automaquiagem - Venha conhecer e aprender os segredos da
maquiagem.
Programação de Aulas de Ginástica - Mat Pilates, Cross Combat, Alongamento
com Bola.
Programação de Atividades Esportivas – Caminhada, Futebol, Vôlei, Corrida,
SlackLine e Escalada, todos no nosso Sports Park.
Programação de Aulas de Ginástica - Muita concentração e energia nas aulas de
funcional, cross combat e mahamudra. Aulas com duração média de 30 minutos, que
envolve circuitos de exercícios, respiração e meditação.

Hidro Party - Muita animação na Hidro Party, atividade realizada nas piscinas do
resort, duração em média de 30 minutos.
Zumba Party - Vamos suar a camisa com as aulas de Zumba.
Desafios Lúdicos - Ganhe brindes e divirta-se adivinhando os desafios da Equipe de
Animação.
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.
• PROGRAMAÇAO SUJEITA A ALTERAÇÕES.
Principais Atividades Infantis
Entrega dos Ovos de Páscoa com a Presença do Coelho da Páscoa - Venha
participar da entrega dos Ovos de Páscoa, com participações especiais além de muita
alegria e diversão.
Personagens da Turma da Mônica – Interações e Atividades (aos Sábados). A
participação da turminha consiste em: 4 aparições diárias que se dividem em
Interações, Caças temáticos e Sessões de Fotos.
Mônica e Cebolinha nos Dias: 1, 8, 15, 22 e 29/04.
Magali e Cascão nos Dias: 14, 21 e 30/04.
Teatro de Fantoches - Animação total nas apresentações do Teatro de fantoches da
Turma da Mônica.
Incríveis Caças Temáticos com Mario Bros e Liga da Justiça - Diversão Garantida
mergulhe nas histórias mágicas do mundo encantado.
Gincanas Aquáticas - Alegria Total nas nossas piscinas, atividade acompanhada e
direciona pela nossa equipe de esportes e lazer.
Oficinas de Artesanato Infantil - Solte a Imaginação nas oficinas de artesanato,
momento de soltar a criatividade e estimular a coordenação.

Oficina de Brigadeiro com a Participação da Magali - Oficina de Brigadeiro para as
crianças de 04 a 06 anos com a participação da Magali.
Clínica de Futebol - Atividade entre as crianças de 07 a 12 anos ao ar livre, mini
treinamentos e jogos entre a garotada.

•

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

•

PROGRAMAÇAO 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.
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.
Quis Torta na Cara - Quem sai limpo? Atividade dinâmica de perguntas e respostas.
Terror Teens - Noite Assustadora, filmes ou jogos onde encontrar a resposta para o
enigma é a solução.
• PROGRAMAÇAO SUJEITA A ALTERAÇÕES.

