"Festa Junina com diversas Comidinhas Típicas e muita diversão
para toda família no Feriado de Corpus Christi, Vem que a Festança
vai ser boa !! "
31 de maio à 03 de Junho
Principais Atividades - Adulto e Melhor Idade

Festa Junina aos Sábados - Brincadeiras, barraquinhas, comidinhas típicas e presença dos
personagens da Turma da Mônica.
Bingo Caipira - Saindo do convencional, bingo com o sorteio de diversos brindes.
Arco e Flecha 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.
Programação de Aula de Dança: Aula de Danças de diversos ritmos com professores
capacitados.
Slackline Junino - Equilibre-se nas oficinas de Slackline.
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.

Espetáculos incríveis no Theatro Bourbon - Noites maravilhosas com shows para toda
família.
Música ao Vivo no Lobby - O melhor da MPB aos finais de semana no Espaço Lobby Bar
Pedra Grande.
Programação de Aulas de Ginástica - Cardio Boxe, Circuito Funcional e Aulas de
Relaxamento.

Programação de Atividades Esportivas - Caminhada, Futebol, Vôlei, Slackline e Escalada,
todos no nosso Sports Park.
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.

 PROGRAMAÇÃO SUJEITA A ALTERAÇÕES.

Principais Atividades Infantis

Personagens da Turma da Mônica - Interações e Atividades (aos finais de semana). 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: 2, 9, 16, 23, 30.
Magali e Cascão nos Dias: 2, 9, 16, 23, 30.
Chico Bento e Rosinha: 3, 10, 17, 24.

Incrível Caça Temático com o Pipoqueiro Maluco - Diversão Garantida, mergulhe nas
histórias mágicas do mundo encantado.
Oficinas de Artesanato Infantil: Ministrado pela Equipe de Lazer do Resort, as crianças
se divertem enquanto aprendem nas oficinas.
Grandes Jogos: Atividades Temáticas elaboradas sempre com intuito da Diversão.
Visita a Mini Fazendinha - Um espaço tematizado com os animais da fazenda para
encantar crianças e adultos.



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



PROGRAMAÇÃO SUJEITA A ALTERAÇÕES.

Principais Atividades Teens

Color Party - Muita Música, Alegria, Diversão e Cores.
Luau Teens - Música ao vivo, amigos e um momento para guardar na memória.
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.
Guerra de tinta no Paintball Teens - Jogo de Paintball realizado somente entre os
adolescentes.
Mega Torneio de Bets com a Galera Teens - Jogo realizado no campo com tacos de
madeira e bolinha.


PROGRAMAÇÃO SUJEITA A ALTERAÇÕES.

