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FÉRIAS DE VERÃO

Estrutura de praia com cenografia completa para um 
autêntico clima praiano dentro do conforto do resort: 
areia de verdade, barracas gastronômicas típicas e 
quadra de esportes.

E mais: aproveite o Sunset, nossa programação diária 
com atrações musicais exclusivas!

Sunset: 17h às 19h
Clínicas de slack line, yoga, dança e muito mais.

Consulte nossa programação do dia.



LUAU

Curta um luau na praia do Tauá com surf music, 
canções de ritmos variados e muito relax!

Horário: 20h às 22h
Data: Consulte nossa programação



TURMA DO PEPITO 
(3 A 6 ANOS)
Os pequenos vão entrar no clima de praia com 
atividades super divertidas conduzidas pela equipe de 
recreação mais animada do mundo: Os Taualegres!

Segunda-feira: Gincana de Verão
Terça-feira: Disputa do Castelo de Areia
Quarta-feira: Caranguejo Caranguejão
Quinta-feira: Guerra de Bexiga d’Água
Sexta-feira: O Grande Baú do Tesouro
Sábado: Moana e o Coração de Te Fit
Domingo: O Resgate da Sereia



GALERA VIC
(7 A 12 ANOS)
Grandes aventuras na praia do Tauá! A criançada vai 
brincar e sorrir até cansar com as atividades 
preparadas pelos Taualegres.

Segunda-feira: Procurando os Caranguejos
Terça-feira: Whatsapp Sardinha
Quarta-feira: Guerra dos Mundos
Quinta-feira: Base 4 de Verão
Sexta-feira: Canibal Praiano
Sábado: Among Us Summer
Domingo: Garçom Maluco



TEENS
(13 A 17 ANOS)
Os adolescentes não vão ficar de fora da diversão na praia! Muitos 
jogos e atividades legais programadas com os Taualegres.

Segunda-feira: Desafio do Pé Quente
Terça-feira: Summer Challenge
Quarta-feira: Bats
Quinta-feira: Baladinha de Verão
Sexta-feira: O Mistério de Dantes
Sábado: SPLASH
Domingo: Futebol de Piscina



ADULTOS
Nada melhor que um jogo de praia, né? Os Taualegres 
têm uma programação especial preparada também 
para os adultos!

Segunda-feira: Gincana Raul Gil
Terça-feira: Quem Sabe Faz ao Vivo
Quarta-feira: O Mestre Cervejeiro
Quinta-feira: Coca, Água e Latão!
Sexta-feira: The Voice Beach
Sábado: Os 10 Mandamentos Praianos
Domingo: Bingo Molhado



MONDAY MAGIC!

Janeiro é um mês cheio de magia no Tauá! Não perca 
nosso show de mágica toda segunda-feira.

Consulte nossa programação.



CIRCO

O circo chegou no Tauá! Todas as quartas e sábados, tem 
apresentação para você se divertir.

E ainda: oficinas de artes circenses todos os dias para você 
aproveitar e aprender algo novo!

Consulte nossa programação.

 



TRAPÉZIO 
AÉREO

Gosta de emoção? Então não perca nossa 
oficina de trapézio aéreo!

Consulte nossa programação.

 



TEATRO 
INFANTIL
Venha conhecer uma bela história no nosso teatro 
infantil!

Todas as terças, quintas e domingos.

Consulte nossa programação.

 



VOZ E VIOLÃO

Surf Song, Pop, Rock e Reggae com voz e violão todos 
os dias no Tauá. Venha relaxar e curtir boa música!

Local: Bar86
Horário: 21h às 00h



MÚSICA AO VIVO
COM BANDA

Música ao vivo para embalar as noites do Tauá nas 
férias de verão!

Todas as segundas, quartas, sextas e domingos de 
janeiro. Só vem!

Horário: 20h30 às 22h30

 



TAUÁ
CASSINO
Venha jogar, desafiar os amigos e se divertir com 
o nosso cassino!

Datas: de segunda a sábado
Horário: consulte nossa programação

 



AQUAFEST
INDOOR

Venha para nossa grande festa no Aquapark! 
Todos os sábados de janeiro, encontros 
temáticos animadíssimos para toda a família 
com participação especial dos Taualegres.

Consulte nossa programação.



CINEPOOL
TAUÁ

Já pensou em assistir um filme enquanto 
relaxa dentro da piscina com águas 
quentinhas? Agora é a hora de viver essa 
experiência única!

Consulte nossa programação do dia.



FITNESS
Não precisa largar a vida fitness durante a sua estada 
no Tauá! Temos uma academia equipada para 
musculação e atividades aeróbicas. 

Ainda contamos com a parceria de um instrutor de 
educação física para que seu treino seja melhor e mais 
seguro.

Datas: Todas as sextas, sábados e domingos.
Modalidades: Treino de inferiores, ombro, 
agachamento, com o peso corporal, gap, hiit, cross 
training, mat pilates, yoga e mais!



FUTEBOL DE MESA

A mais nova tendência: futebol de mesa agora 
no Tauá Resort Atibaia!

Datas: Todos os dias



AULAS DE DANÇA

Envolva-se no ritmo e venha mexer o corpo nas aulas 
de dança de estilos variados.

Datas: Todas as sextas, sábados e domingos

Consulte nossa programação.



ARCO E FLECHA

Hora de treinar a pontaria!

Datas: Todas as sextas, sábados e domingos
Horário: Consulte nossa programação
Local: Stand de tiro
Instrutores: Os Taualegres



OFICINA DE
BEACH TÊNIS E TÊNIS

Venha praticar este esporte com Os Taualegres!

Datas: Consulte nossa programação



AULAS DE ARTES 
VARIADAS

Venha soltar a imaginação e encontrar seu lado 
artístico com uma ajudinha dos Taualegres.

Datas: todos os dias! 
Horário: Consulte nossa programação.


