PROGRAMAÇÃO - OUTUBRO 2020
PROGRAMAÇÃO ADULTOS
Principais Atividades
No Improviso - Teatro de improviso onde o público interage com as cenas sugerindo os temas,
personagens, lugares e os atores desenvolvem a cena na hora. Uma noite de cenas inusitadas e muitas
risadas esperam por você!
Show de Mágica com Ed Piffer – Nossos finais de semana são mais animados com o humor e magia de
Ed Piffer. Um show para toda a família
Apresentações de música ao vivo no Lobby Bar -Apresentações as sextas e sábados com o melhor do
MPB, Pop Rock Nacional, Internacional e noites temáticas como: Beatle’s Night, Cardápio Musical e A
noite de todos os ritmos. Diversão garantida com nossos artistas regionais!
Programação de Aulas Fitness -com muita energia, descontração e ao ar livre;temos opções como Mat
Pilates, Alongamento, Momento Relaxamento, Aula de Ritmos, Circuito Funcional, Cross ABD e muito
mais. Venha cuidar de sua saúde e se divertir ao mesmo tempo!
Workshop de Automaquiagem – nesse workshop em parceria com a Mary Kay, as mulheres aprendem
sobre higienização, cuidados, preparação da pele e outras dicas de embelezamento
Workshop de Cervejas -Nossa equipe de Bares e Animadores irá passar as melhores dicas sobre como
degustar uma cerveja com atenção, seguindo um passo-a-passo ordenado, transformando o momento
numa experiência divertida, surpreendente e ainda mais prazerosaalém de você degustar os melhores
rótulos;
Workshop de Vinhos -Nossosommeliertraz dicas e informações sobre rótulos selecionados, tornando a
experiência muito mais dinâmica e divertida. Venha conhecer um pouco mais sobre harmonização de
pratos com vinhose aproveite ainda mais os seus momentos;

Atividades Esportivas (sem contato) -Futebol (adaptado), Vôlei, Vôlei de areia, Tênis, Beach Tennis,
Tênis de mesa, Basquetebol Arremessos e muito mais
Arvorismo - Circuito com 10 estações de desafios, 2 tirolesas e 1 rapel (mínimo de 1,55 de altura para
participar desta atividade), atividade realizada aos domingos
Caminhada na Trilha Ecológica - Caminhada com nossos Recreadores um momento de estar mais
próximo da natureza nas trilhas e áreas do resort
Strike Mania - Uma disputa de boliche para toda a família. Com reservas individuais nas pistas para
você e sua família
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
Torneio de Arco e Flecha -Uma atividade que une competição e animação. Venha se divertir e testar
sua mira em nosso torneio! Valendo brindes aos melhores resultados do dia
Noite do Boliche - Torneio de boliche para animar sua noite e de sua família
Sessão de Cinema - Seleção dos maiores sucessos do cinema para você e sua família curtir em nosso
Theatro Bourbon
Encontro dos Tenistas -Promovemos encontros e disputas para os interessados em jogar tênis de
quadra
Feijoada Bourbon Atibaia -Aproveite esse tradicional prato aos sábados em nosso restaurante com
música ao vivo
Missa -Acontecem aos Sábados em horários definidos na programação de Lazer

*Atividade com custo adicional, em horários definidos na programação

KIDS I (04 - 06 anos) e Kids III (07 - 12 anos)
Principais Atividades Infantil
Personagens da Turma da Mônica -A turminha está de volta! Mônica, Cebolinha, Magali e Cascão
voltaram com suas aventuras de palco e sessões de fotos (em novo formato)
Datas: 03, 04, 10, 11, 12,17, 18,24, 25 e 31 de outubro: Mônica, Cebolinha, Magali e Cascão.
*Aldeia Village Bourbon - Muita diversão e segurança em nossos stands de: Slime e Massinha, Pipas e
Cataventos, Games Kinect, Mini Golf, Xadrex Gigante, Artes Manuais e muito mais!
(Obs: Consultar agenda de dias e horários das atividades)

Show “Rindo à toa” - Os palhaços Taxinha, Rabicho, Rabicó e Pimpolho fazem a alegria de adultos e
crianças numa noite com muitas risadas e diversão!
Show de Mágica com Ed Piffer – Nossos finais de semana são mais animados com o humor e magia de
Ed Piffer. Um show para toda a família
Radical Slide Foooam - um super banho de espuma com um tobogã inflável no final! Não vai ficar de
fora dessa, vai?
Um dia no sítio: O sítio do vovô 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 no sítio
Gincana da Família - Diversão e muita animação em nossa gincana especial em família
Caminhada ecológica: nossa equipe de Recreação preparou um roteiro divertido e com muitas
informações e curiosidades sobre nossas áreas verdes
Arte & Ação: a criançada vai poder soltar sua criatividade em nossas oficinas manuais. A cada oficina,
uma experiência diferente
Momento Mini Cheff: uma aula de culinária preparada para os pequenos com
receitinhas saborosas e fáceis de fazer

Bourbon Fun Place -Diversão garantida explorando o mundo do Fun Place e Espaço do Astronauta,
Fofolândia, Games e Arcades, Jogos de mesa e o resgate de brincadeiras infantis tradicionais
(Amarelinha, corre cotia, Pega-Pega, Pic - Esconde, etc)
Quantos mistérios, aventuras e tesouros poderemos descobrir? - Diversão garantida nos incríveis
percursos de caça ao tesouro com a presença de personagens do mundo mágico, deixando a
imaginação e a criatividade correr solta.
*PROGRAMAÇÃO SUJEITA A ALTERAÇÕES;
**ATIVIDADES CONDUZIDAS PELA EQUIPE DE ESPORTES E LAZER, PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 4 ANOS DE IDADE

Principais Atividades Teens
Festival de Games - Noite dos games com disputas e diversão em variados jogos em nosso Bourbon
Fun Place
Boliche Mania-Junte seus amigos e faça um Strike! Reservamos o nosso espaço do boliche para a
turma teens competir entre melhores pontuações e performances
Arvorismo - Circuito com 10 estações de desafios, 2 tirolesas e 1 rapel (mínimo de 1,55 de altura para
participar desta atividade), atividade realizada aos domingos
Mega Gincana Musical - Venha testar seus conhecimentos musicais e somar pontos para sua equipe
em nossa Gincana Musical
The Voice Teens – Cante bem ou cante mal... o importante é cantar entre amigos! Venha se divertir
em galera na nossa noite do karaokê com pipoca e refrigerante.
Clínicas de Esportes -Futebol (adaptado), Vôlei, Vôlei de areia, Tênis, Beach Tennis, Tênis de mesa,
Basquetebol Arremessos e muito mais
*PROGRAMAÇÃO SUJEITA A ALTERAÇÕES

