PROGRAMAÇÃO BOURBON CATARATAS
MARÇO - BOURBON WELLNESS - 2021

Principais Atividades:
Chá da Tarde com Bingo: Jogo de bingo cantado por um Recreador, com piadas, interações e premiação
aos ganhadores. (consultar programação na central de lazer)
Agito Molhado em Família: Jogos, músicas e brincadeiras diversificadas nas piscinas para toda família. E
lógico que não pode faltar a nossa Hidro Recreativa.
Atividades Esportivas: Futebol Society, Vôlei de areia, Tênis, Tênis de mesa, Pebolim, Basquetebol,
Frescol e muito mais.
Atividades Fitness: Com muita energia, descontração e ao ar livre; temos opções como Alongamento e
relaxamento, circuito funcional, hidroginástica, corrida na esteira (teste de velocidade), power abdômen
e muito mais. Venha cuidar de sua saúde e se divertir ao mesmo tempo!
Grupos de Corridas: Nosso recreadores estão prontos para reunir a galera e correr na nossa trilha
ecológica. Você topa uma corrida? Bora!
Caminhada na Trilha Ecológica: Caminhada com nossos Recreadores num momento de bem estar e
proximidade com a natureza nas trilhas e áreas do resort.
Slackline: Equilíbrio é a chave para chegar até o final do percurso. Nossos recreadores te ajudarão no
conhecimento das técnicas para o melhor resultado.
Refúgio Bourbon: Passeio realizado no refúgio dos animais com apresentação e curiosidades sobre a
diversidade dos animais.
Descobrindo sobre os Falcões: A atividade de Falcoaria busca a educação histórica e ambiental
conjugados em um contexto natural do mundo das aves de rapina. Venham viver uma
experiência intimista e única sobre a arte da Falcoaria e a sua importância histórica.
Cine Open Air: Toda semana sucessos do cinema para você e sua família curtir em
nosso Cinema ao Ar Livre.

Tirolokos: Uma descida numa tirolesa de 8m de altura por 60m de comprimento.
Parede de Escalada: Atividade radical, realizada em paredão outdoor de 8 metros de altura.
Arco e Flecha: Venha aprender com a iniciação teórica e prática em arco e flecha. Traga sua família para
se divertir e testar sua mira em nosso stand de arco e flecha
Em Busca do Tesouro Perdido: Atividade de aventura com personagens, onde o objetivo é decifrar as
pistas e encontrar o tesouro perdido do Pirata Barba Azul.
Disputa FootSnooker: Uma mesa de sinuca tamanho família onde as jogadas são feitas com os pés!
Diversão garantida para adultos e crianças.
Um Dia na Horta: Nossa horta é o ambiente perfeito para diversão e aprendizagem. Através de
atividades lúdicas, as crianças irão conhecer nosso pomar, hortaliças e experimentar um pouco de um
dia na horta.
Arte & Ação: A criançada vai poder soltar sua criatividade em nossas oficinas manuais. A cada oficina,
uma experiência diferente.
Jogos Musicais: Venha testar seus conhecimentos musicais e se souber cante com a gente.
Bourbon Jazz Nights: Todas as sextas-feiras temos música ao vivo no nosso Lobby Bar, você e sua família
poderá curtir músicas atuais e clássicos sucessos dos grandes nomes do Jazz, como Charlie Parker,
Frank Sinatra, Tom Jobim, Mile Davies, entre outros.
Capela Nossa Senhora da Paz: Capela aberta todos os dias das 08h00 às 20h00. Celebração religiosa
acontecem todos Domingos às 11h00.

*PROGRAMAÇÃO SUJEITA A ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO
*USO DE MÁSCARA É OBRIGATÓRIO EM TODAS AS ATIVIDADES DE LAZER

