


Para comandar essa turminha, a melhor equipe de lazer do 
universo: os Taualegres. Eles prepararam uma programação 
especial que não vai deixar ninguém parado!

 

 

● Segunda – Pula pula bambolê
● Terça – Badminton
● Quarta – Gincana maluca  
● Quinta – Balão ao alvo
● Sexta – Futcor
● Sábado – Tori e os anéis olímpicos
● Domingo – Cara ou coroa

TURMA DO PEPITO
(3 a 6 anos)



GALERA VIC 
(7 a 12 anos)

SEGUNDA

Território inimigo

TERÇA

Base americana

QUARTA

Voleixiga

QUINTA
Revezamento furado

SEXTA

Shogun

SÁBADO
Torneio 

de quadribol

DOMINGO

Star Wars

As brincadeiras mais divertidas farão parte da 
programação da criançada mais velha no Tauá. Eles vão 
aproveitar demais o resort sob o comando dos Taualegres!

 



TEENS
(13 a 17 anos)

● Segunda - Bets
● Terça - Corrida vendada
● Quarta - Base 4
● Quinta - Gincanona
● Sexta - Pista de obstáculos
● Sábado - Voleixiga
● Domingo - Nado olímpico

É hora de deixar o celular de lado e se 
divertir com gincanas esportivas especiais 
preparadas para os adolescentes.



A temática esportiva vai dominar a 
programação dos adultos em agosto. É um 
torneio por dia para testar suas habilidades!

● Segunda – Golf maluco
● Terça –  Basquete cestinha
● Quarta – Arremesso livre
● Quinta – Hidro olímpica 
● Sexta – Biribol 
● Sábado – Torneio de soprong
● Domingo – Faro fino

ADULTOS E MELHOR IDADE



SEGUNDA-FEIRA
ONE MAN BAND

Com um show alto astral e diferente de tudo que você já 
viu, o "One Man Band" Carlos Júnior se apresenta com 
um repertório super nostálgico, com influências do rock 
clássico, flash back e love songs anos 70, 80, 90.

Horário: 21h às 23h

Local: Sport Bar

CHOPP EM DOBRO! 

Relaxe na piscina e aproveite a rodada dupla de chopp 
deliciosamente gelado nas manhãs e comecinho das tardes 
de agosto.

Horário: 9h às 13h



TERÇA-FEIRA
VIDEOMANIA

Nessa gincana entre famílias, vamos testar seu 
conhecimento sobre o mundo do cinema! 

Horário: 21h às  22h
Local: Sport Bar



QUARTA-FEIRA - VILA TAUÁ
Você vai conhecer a Vila Tauá: um espaço com muita música, luzes, 
brincadeiras e gastronomia com pratos quentinhos.

Para a família

● Show ao vivo com a dupla Murilo e Ricardo
● Experiências gastronômicas com chocolates Cacau  Show, 

cervejas Baden Baden e vinhos selecionados pela Decanter

Para as crianças

● Parque de infláveis 
● Show dos Taualegres (19h50 no Savana Tropical)
● Barracas de brincadeiras valendo brindes
● Estande de oficinas da Jota City

Horário: 21h às 23h | Local: Praça em frente ao Sport Bar

CHOPP EM DOBRO! 

Relaxe na piscina e aproveite a rodada dupla de chopp deliciosamente 
gelado nas manhãs e comecinho das tardes de agosto.

Horário: 9h às 13h



Como está o seu conhecimento sobre os jogos 
olímpicos? Venha se divertir nesta competição que 
vai unir as famílias no caminho para a vitória.

Horário: 21h às 23h

Local: Sport Bar

QUINTA-FEIRA
OLYMPIC QUIZ



Animação no alto na festa 

Sunset and Welcome.

Horário: 16h30 às 18h30

Local: Deck da piscina externa

SEXTA-FEIRA
SUNSET AND WELCOME



SEXTA-FEIRA - Vila Tauá
Você vai conhecer a Vila Tauá: um espaço com muita música, luzes, 
brincadeiras e gastronomia com pratos quentinhos.

Para a família

● Show ao vivo com a Banda Marvin
● Experiências gastronômicas com chocolates Cacau 

Show, cervejas Baden Baden e vinhos selecionados 
pela Decanter

Para as crianças

● Parque de infláveis 
● Banda Matraka Aberta (05 e 19/08 - 19h50 no Savana Tropical)
● Show de Palhágica (12 e 26/08 - 19h50 no Savana Tropical)
● Barracas de brincadeiras valendo brindes
● Estande de oficinas da Jota City

Horário: 21h às 23h | Local: Praça em frente ao Sport Bar

CHOPP EM DOBRO! 
Relaxe na piscina e aproveite a rodada dupla de chopp deliciosamente 
gelado nas manhãs e comecinho das tardes de agosto.

Horário: 9h às 13h



SÁBADO - VILA TAUÁ
Você vai conhecer a Vila Tauá: um espaço com muita música, luzes, 
brincadeiras e gastronomia com pratos quentinhos.

Para a família

● Show com a Banda Terminal Zero (Pop Rock e MPB)
● Experiências gastronômicas com chocolates Cacau 

Show, cervejas Baden Baden e vinhos selecionados 
pela Decanter

Para as crianças

● Parque de infláveis 
● Banda Matraka Aberta (13 e 27/08 - 19h50 no Savana Tropical)
● Show de Palhágica (06 e 20/08 - 19h50 no Savana Tropical)
● Barracas de brincadeiras valendo brindes
● Estande de oficinas da Jota City

Horário: 21h às 23h | Local: Praça em frente ao Sport Bar

CHOPP EM DOBRO! 
Relaxe na piscina e aproveite a rodada dupla de chopp deliciosamente 
gelado nas manhãs e comecinho das tardes de agosto.

Horário: 9h às 13h



SÁBADO 
COM FEIJOADA E SAMBA

Na hora do almoço, uma atração musical bem 
brasileira com muito samba e choro na área da 
piscina externa!

Horário: 11h30 às 13h30

Local: Deck da piscina externa

CHOPP EM DOBRO! 
Relaxe na piscina e aproveite a rodada dupla de chopp deliciosamente 
gelado nas manhãs e comecinho das tardes de agosto.

Horário: 9h às 13h



DOMINGO
SAXOFONE CLASSICS

Para finalizar o seu domingo com chave de ouro, 
venha apreciar o melhor do saxofone ao vivo 
com Mário Neto no Sport Bar. 

Local: Sport Bar
Horários: 21h às 22h

 

CHOPP EM DOBRO! 

Relaxe na piscina e aproveite a rodada dupla de chopp 
deliciosamente gelado nas manhãs e comecinho das 
tardes de agosto.

Horário: 9h às 13h



JOTA CITY
OFICINAS

● Pintura divertida;
● Oficina com cientista;
● Dia de princesa;
● Foguete do Jota;
● Oficina especial dia dos pais.

Local: Jota City

* Atividades pagas à parte e com 
agendamento diretamente na Jota City.



� NOVIDADES DO MÊS
• ESPAÇO CRIATIVDART: SEXTA ÁS 18H BRINCANDO E PINTANDO COM O 

LEONARDO DA CITY.

• LABORATÓRIO DE MISSÕES: DOMINGO ÁS 10H TEREMOS EXPERIÊNCIA 
MALUCA COM O CIENTISTA MALUCO.

• NUTRICITY: AOS SÁBADOS ÁS 14 CONCURSO MÁSTER CHEF CITY

• STUDIO VIC: TODOS OS SÁBADOS TEREMOS DIA DE PRINCESA, PACOTE 
COM (FANTASIA DE PRINCESA, COROA, MAQUIAGEM, PENTEADO ESPECIAL 
E UNHAS). E TÁMBÉM TEMOS A OPÇÃO DO MESMO PACOTE PORÉM SEM A 
FANTASIA E A COROA. PREÇO A CONSULTAR NO LOCAL.

• NOSSO PLANETA: OFICINA DE PIPA PAIS E FILHOS ÁS 15H E ÁS 16 
FESTIVAL DE PIPA EM FRENTE A ACADEMIA.

LOCAL: JOTA CITY
OBS: ATIVIDADES PAGA Á PARTE E COM AGENDAMENTO DIRETAMENTE NA JOTA CITY.

● Espaço CriatividArte: Brincando e Pintando às sextas, 

18h. 

● Laboratório de Missões: Experiência com o Cientista 

Maluco aos domingos, 10h.

● Nutricity: concurso Masterchef City aos sábados, 14h.

 * Atividades pagas à parte e com agendamento 
 diretamente na Jota City.

JOTA CITY
NOVIDADES DO MÊS



● Studio Vic: Dia de princesa com fantasia, coroa, maquiagem, 

penteado especial e unhas (opção de pacote sem fantasia e 

coroa) todos os dias.

● Nosso planeta: Oficina de pipa para pais e filhos às 15h e

festival de pipa em frente à academia às 16h.

 * Atividades pagas à parte e com agendamento

 diretamente na Jota City.

JOTA CITY
NOVIDADES DO MÊS



Atividades terceirizadas em parceria com o hotel:

● Mãos de cera
● Mini carros
● Airsoft 

Local: Jota City

* Atividades pagas à parte e com agendamento 
diretamente na Jota City.

JOTA CITY
ATIVIDADES COM PARCEIROS



Oficinas com 15% de desconto durante todo o mês:

Segunda – Caixa dos sonhos com pixels

 Terça – Chaveiro de feltro

 Quarta – Laço de piscina

 Quinta – Colar luxo

 Sexta – Slime especial

 Sábado – Chapéu Tie Dye

 Domingo – Oficina de culinária

JOTA CITY
DESCONTOS DIÁRIOS



● Acerte o dardo (sexta às 20h);
● Torneio de carteado (sábado e domingo às 15h);
● Torneio de ping-pong (sábado às 20h);
● Torneio de pebolim (domingo às 10h).

DIVERTÓPOLIS 
E BOLICHE



E MAIS...

● Caminhada matinal todos os dias;
● Hidroginástica aos sábados;
● Parada musical aos sábados;
● Sessão de cinema todos os dias para toda a família;
● Futmesa todos os dias às 17h;
● Futebol às 17h30 para os adultos;
● Desafios itinerantes; 
● Desafio de sinuca;
● Jogos de carteado na Divertópolis.



FINAL DE SEMANA 
DOS PAIS
O melhor Dia dos Pais é aquele que se vive em família. 
O Tauá é perfeito para momentos especiais entre pais e 
filhos que vão ficar na memória para sempre! Você vai 
aproveitar:

● Double drink de cerveja, gin e caipirinha na hora do 
jantar de sábado;

● Happy Hour no domingo com petiscos liberados e 
dose dupla de chopp;

● Jantar e almoço exclusivo com menu especial.

* As bebidas são pagas à parte.

 



SPECIAL PRIME BULL
Jantar especial com carnes nobres para os 

amantes de um churrasco perfeito!

Entrada fria: steak tartar de red bull hereford, crostines da 
casa e mini brotos.

Entrada morna: burrata semi aquecida com pinolis tostados e 
mix de tomatinhos confit ao pesto e tapenade de azapa 
(azeitonas pretas).

Main course: duo bull prime ( ancho 1953 e picanha prime) 
grelhados ao ponto em fogo vivo, guarnecidos de pupunha 
defumada e aspargos frescos levemente grelhados. Podem 
acompanhar dois molhos à parte: chimichurri original com 
ervas frescas e molho barbecue texano.

Sobremesa: fondue de chocolate meio amargo com frutas 
vermelhas.

 

20/08  20h30 às 22h30  
Local: Lounge do Cerrado



R$ 210  
Por adulto

BULL PRIME ESPECIAL 

Especial para crianças: para crianças abaixo de 11 anos 
acompanhadas dos pais, será servido mini hambúrguer com fritas. 
Para crianças acima dessa idade será considerada a tarifa de adulto.

Ao final: mesa de café e chás.

Bebidas inclusas: vinho tinto importado e espumante, chopp 
heineken, água com e sem gás, refrigerante e suco (2h de serviço 
incluso).

Atração musical: Jazz e Blues com Pedro, da banda Vibratto.

Recreação infantil: exclusiva para crianças a partir de 3 anos 
durante o evento.

R$ 420  
Por casal

20/08  20h30 às 22h30  
Local: Lounge do Cerrado

* MEMBROS VIP CLUB: 
DESCONTO DE 20%



MOMENTOS 
RELAXANTES 

NO SPA 

Venha relaxar por completo no 
Bem Estar Spa com 20% de 

desconto na massagem com 
pedras quentes.


