ADULTOS / TEENS (13 a 17 anos)
Festa junina com comidas típicas
(Muita música caipira, decoração e estações com comidas típicas)

Ateliê da roça
(Aulas de artesanato com itens da fazenda)

Hidrojunina
(Divirta-se em nossa quadrilha aquática)

Arvorismo
(Circuito de aventura com nove bases, incluindo tirolesa e rapel)

Desafio da escalada
(Atividade Radical, realizada em paredão outdoor de 7 metros de altura

Workshop de Slackline
(Atividade radical para toda a família de equilíbrio sobre o Slack Line)

Tirolesa
(Uma descida radical de 60m em uma altura de 8m)

Footsnooker
(Uma mesa de sinuca em tamanho família! Faça os pontos chutando as bolas com
os pés)

Aula e torneio de arco e flecha
(Iniciação teórica e prática em arco e flecha)

Boliche
(Atividade esportiva para a diversão de toda família. Reservas precisam ser feitas
antecipadas, valor de R$35,00 por 1 hora de jogo)

Grupo de caminhada
(Atividade física praticada na trilha ecológica com acompanhamento de instrutora)

Futebol Society
(Vista seu uniforme e venha se divertir numa partida de futebol)

Vôlei de areia
(Em duplas e com a interação dos recreadores, e realizado o jogo de forma
descontraída)

Encontro dos tenistas
(Promovemos encontros e disputas para os interessados em jogar tênis de quadra)

Aula de Matt Pilates
(Aula fitness com duração de 45min sendo realizado exercícios de solo)

Circuito Funcional
(Aula fitness com duração de 30 min, com exercícios diversos divididos em estações)

Aula de GAP
(Aula com duração de 40min, realizados exercícios de glúteos, abdômen e pernas)

Ducha escocesa
(Realizado um “banho” relaxante com jato de água que massageia, com duração de
10min)

Aula de Relaxamento
(Aula Fitness com series de exercícios que visam relaxamento muscular)

Fit Dance Sertamix
(Aula de danças sertanejas coreografada com ênfase em movimentos de ginástica,
duração de 45min)

Aula de Power Local
(Aula Fitness com exercícios localizados visando fortalecimento abdominal)

Carteado
(São realizados os mais diversos jogos de cartas, promovendo integração e
diversão)

Concursos, Jogos e Desafios
(Atividades recreativas e provas realizadas pelo hotel, com intuito de
com brindes para os vencedores)

interação,

Happy hour - Música ao vivo
(Realizado apresentação artística aos finais de semana no Lobby Bar com músicos)

Bingo show
(Atividade recreativa com jogo de bingo animado e premiação aos ganhadores)

Torneio de Tênis de Mesa
(Torneios na modalidade individual realizando o jogo e animação com recreadores,
com premiação aos ganhadores)

Desafio de Sinuca
(Desafio animado no jogo de sinuca com premiação aos ganhadores)

Interações artísticas
(Personagens engraçados interagindo com toda a família)

Passeio de carrinho elétrico
(Passeio realizado na trilha ecológica com o carrinho de golf passando por todos os
espaços de Lazer )

Cine-Bourbon
(Sessões animadas de filmes para toda a família)

KIDS (07 a 12 anos) /BABY (04 a 06 anos)
Caça com personagens da Turma da Mônica*
(Atividade lúdica onde as crianças ajudam e interagem com os personagens nas
aventuras)

Teatro de fantoches Turma da Mônica
(Apresentações de fantoches em um ambiente especialmente preparado para as
crianças)

Sessão de fotos com a Turma da Mônica*
(Sua oportunidade de registrar momentos inesquecíveis com a turminha mais amada
do Brasil)

Festa junina com comidas típicas
(Muita música caipira, decoração e estações com comidas típicas)

Quadrilha infantil
(Uma divertida dança ensaiada e apresentada pelas crianças)

Um dia na horta
(Plantio de mudas de hortaliças em nossa horta orgânica)

As receitas da vovó Joaninha
(A vovó Joaninha perdeu seu caderno de receitas. Será que conseguiremos salvar o
café da tarde?)

Show “Noite das Estrelas”
(Show de Talentos onde as crianças são os artistas principais)

Paredão de Escalada
(Atividade Radical, realizada em paredão outdoor)

Tirolesa
(Uma descida radical de 60m em uma altura de 8m)

Footsnooker
(Uma mesa de sinuca em tamanho família! Faça os pontos chutando as bolas com
os pés)

Circuito Radical
(Provas divertidas sobre obstáculos de diferentes graus de dificuldade, onde o menor
tempo executado ganha)

Caça ao tesouro
(Atividade de aventura, suspense, diversão e trabalho em equipe na busca do
tesouro perdido)

Jogos noturnos
(Brincadeiras cooperativas e competitivas após o jantar)
Passeio ecológico (Conhecimento da fauna e flora local)

Arte Kids/Baby
(Oficinas onde a habilidade manual é movida pela criatividade)

Cineminha
(Cine Bourbon com filmes adequados para as faixas etárias)

Brincadeiras de quadra
(Grandes jogos onde o objetivo é a cooperação e o comprometimento)

Gincanas
(Diversão em grupo com agilidade e uso da lógica)

Esportes
(São realizadas atividades com fundamentos esportivos, com foco da integração e
diversão dos participantes)

Brincadeiras aquáticas
(Realizadas atividades recreativas diversificadas nas piscinas )

Roda cantada
(Prazer e alegria através da música)

Torta na cara
(Competição com perguntas e respostas)

Passeio de carrinho
(Passeio realizado na trilha ecológica com o carrinho de golf passando por todos os
espaços de Lazer )

Visita ao mini-zôo
(Passeio realizado no minizôo, onde são apresentadas as espécies ali presentes)

Conhecendo a horta e o pomar
(Vivência com o cultivo e colheita)

Jogos de Salão
(Jogos indoor com objetivo de sociabilização e diversão)

Pintura facial
(Recreadores pintam o rosto das crianças com personagens)

Casa do Tarzan
(Espaço lúdico em meio a trilha ecológica onde são realizadas atividades recreativas)

Espaço Turma da Mônica
(Ambiente temático da Turma da Mônica, com brinquedos e jogos)

Espaço do Engenheiro Turma da Mônica
(Ambiente temático da Turma da Mônica, com brinquedos e jogos)

* Verificar as datas dos personagens em nossa agenda
(http://www.bourbon.com.br/turma-da-monica/)

