
A Equipe de Recreação mais animada do 
universo!

AGOSTO 2022 REDE TAUÁ

 OS TAUALEGRES



Para comandar toda essa turminha, a melhor 
equipe de lazer e entretenimento do universo: 
os Taualegres.

► SEGUNDA-FEIRA: VARAL DE MISSÕES 

► TERÇA-FEIRA: CAÇA SELFIE

► QUARTA-FEIRA: MELANCIA MALUCA

► QUINTA-FEIRA: CAÇA AOS PERSONAGENS

► SEXTA-FEIRA: GUERRA DE FARINHA

► SÁBADO: MISTER BALÃO

► DOMINGO: SKIBUMBUM

TURMA DO PEPITO
(03 A 06 ANOS)



Grandes aventuras no Tauá! A criançada vai se 
divertir demais no resort sob o comando dos 
Taualegres.

► SEGUNDA-FEIRA: MINI KAOS

► TERÇA-FEIRA: CAMUFLAGEM 

► QUARTA-FEIRA: BANDEIRA INIMIGA

► QUINTA-FEIRA: CIRCUITO POWER

► SEXTA-FEIRA: CAÇA AO TESOURO 

► SÁBADO: FUGA DE ALCATRAZ 

► DOMINGO: PASSA OU REPASSA

GALERA VIC
(07 A 12 ANOS)



As Olimpíadas do Grande Hotel estão 
prestes a começar! As crianças são 
nossas atletas de alto rendimento na 
diversão.

Venha trazer seu filho para as 
competições com a Turma do Torí aos 
sábados de agosto, com entrega das 
medalhas aos domingos.

OLIMKIDS



Momentos de descontração exclusivos para 
adultos que vão alegrar ainda mais os seus 
dias no hotel.

► SEGUNDA FEIRA: DRINK PONG

► TERÇA-FEIRA: QUAL É O FILME 

► QUARTA-FEIRA: SLOGANS

► QUINTA-FEIRA: FARO FINO 

► SEXTA FEIRA: DING DONG

► SÁBADO: CONCURSO DE CAIPIRINHA

► DOMINGO: HIDRO TAUALEGRE

ADULTOS E 
MELHOR IDADE



Crie novas memórias incríveis com seus 
filhos na programação especial de Dia 
dos Pais do Grande Hotel!

► Check-in especial;

► Degustação de cerveja no sábado;

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

► Petiscos liberados e dose dupla de 
chopp no domingo.

* As bebidas são pagas à parte.



E MAIS...

► Arco e flecha - todos os dias (atividade para 
maiores de 16 anos)

► Caminhada matinal - todos os dias

► Caiaque - todos os dias

► Passeio de bicicleta - todos os dias 

► Meditação – todas as segundas -eiras

► Automassagem – todos as terças e sábados

► Aula de relaxamento - todas as quartas-feiras

► Yoga facial – todas as quinta-feiras

► Oficina de pilates - todas sextas-feiras



TODOS OS DIAS, UMA 
ATRAÇÃO MUSICAL 
NOTURNA


