PROGRAMAÇÃO - SETEMBRO 2019
TEENS E ADULTOS

Tirolokos

(Uma descida numa tirolesa de 8m de altura por 40m de comprimento)

Circuito de Arvorismo

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

Parede de escalada

(Atividade radical, realizada em paredão outdoor de 8 metros de altura)

Slackline

(Uma atividade de equilíbrio e concentração sob uma fita de 6m de comprimento)

Aula de arco e flecha

(Iniciação teórica e prática em arco e flecha)

FootSnooker

(Uma mesa de sinuca tamanho família para jogar com os pés)

Ateliê Bourbon

(Atividades manuais de artesanato)

Noite do Karaokê com sorteio de prêmios

(Traga seus amigos e solte a voz em nosso karaokê. Para as melhores notas da noite uma
premiação surpresa)

Cine Bourbon

(Reviva os maiores sucessos do cinema nacional e internacional)

Torneio de Games

(Desafio de jogos variados no PS4)

Torneios de Boliche

(Competição de boliche em um ambiente moderno e aconchegante)

Grupo de caminhada

(Atividade física praticada na trilha ecológica com acompanhamento de instrutor Fitness)

Futebol Society

(Equipes formadas pelos hospedes que participam de uma partida amistosa de futebol)

Vôlei de areia

(Uma partida amistosa de vôlei de areia em duplas)

Encontro dos tenistas

(Organização de jogos entre os hóspedes e pequenos torneios)

Clínicas de Tênis
(Aulas de tênis com professor, para todas as idades)

Hidroginástica

(Atividade Fitness e recreativa com música e coreografias ensinadas na piscina)

Aulas Fitness: Mat Pilates, Circuito Funcional, GAP, Power Local, etc.
(Aula Fitness com exercícios e posturas de solo adaptados aos mais variados perfis)

Ducha escocesa

(Realizado uma massagem relaxante com jato de água)

Carteado

(Diversos jogos de cartas, promovendo integração e diversão)

Concursos, Jogos e Desafios

(Atividades recreativas que colocam à prova as habilidades e conhecimentos dos hóspedes)

Bingo show

(Jogo de bingo cantado por um recreador, com piadas, interações e premiação aos ganhadores)

Torneio de Tênis de Mesa

(Um recreador organiza os jogos e premiações de uma divertida disputa entre os participantes)

Desafio de Sinuca

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

BABY (4 a 6 anos) / KIDS (7 a 12 anos)
Tirolokos

(Uma descida numa tirolesa de 8m de altura por 40m de comprimento)

Parede de escalada

(Atividade radical, realizada em paredão outdoor de 7 metros de altura)

Mini Olimpíadas
(Diversas atividades que relembram as olimpíadas como mini corrida, corrida com obstáculos,
entre outras. Para todas as crianças)

Circuito R.A.D.I.C.A.L

(Circuito com obstáculos onde as crianças se divertem com muita adrenalina)

Caçadores de aventuras!

(Atividade de aventura com personagens, onde o objetivo é decifrar as pistas e encontrar o
tesouro perdido)

Teatro de fantoches Turma da Mônica

(Apresentações de fantoches em um ambiente especialmente preparado para as crianças)

Baladinha da família

(Uma divertida pista de dança com músicas para toda a família dançar)

Campeonato de Games

(Desafio de jogos variados no Xbox e PS3)

Jogos noturnos

(Brincadeiras cooperativas e competitivas após o jantar)

Passeio ecológico

(Conhecimento da fauna e flora local em um passeio muito divertido)

Arte Kids/Baby

(Oficinas onde a habilidade manual é movida pela criatividade)

Cine pipoca

(Cine Bourbon com filmes adequados para as faixas etárias)

Brincadeiras de quadra

(Jogos e brincadeiras em equipes, com muita competição e agito)

Gincanas

(Diversão em grupo, que testam as habilidades das equipes nas diferentes provas)

Esportes

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

Torneios e concursos

(Torneios de esportes e atividades malucas, onde o prêmio maior é a diversão)

Brincadeiras aquáticas

(Jogos e brincadeiras diversificadas nas piscinas)

Roda cantada

(Músicas cantadas pelas crianças com gestos e movimentos)

Torta na cara

(Competição com perguntas e respostas, onde o vencedor sai de cara limpa)

Passeio de carrinho

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

Paredão de Escalada

(Atividade radical, realizada em paredão outdoor com 7m de altura)

Visita ao mini-zôo

(Passeio realizado no mini-zôo com apresentação e curiosidades sobre os animais)

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

Jogos de Salão

(Jogos e brincadeiras indoor com objetivo de socialização)

Pintura facial

(Recreadores fazem desenhos nas crianças de 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)
*Programação sujeita a alterações

