


As férias dos pequeninos serão incrivelmente 
fantásticas com essas brincadeiras. Quem 
comanda tudo são os Taualegres: a equipe mais 
animada do universo.

TURMA DO PEPITO
(3 a 6 anos)

SEGUNDA

Pega Rabicho

TERÇA

Ar, Terra e Mar

QUARTA

Acorda seu Urso

QUINTA

    Viajando de Ônibus

SEXTA

Pega-pega Frozen
SÁBADO

Descongelando 
o reino Tauá

DOMINGO

Missão Impossível



 GALERA VIC 
(7 a 13 anos)

Aqui, no Tauá, tem programação
especial para todas as idades.

Não deixe seu filho(a) de fora 
dessas atividades divertidas:

SEGUNDA

Rio de Pedras

TERÇA

Rela Congela

QUARTA

Quiz Molhado

QUINTA

Chapéu Mexicano

SEXTA

Derruba Presidente

SÁBADO
Hóquei maluco

DOMINGO

Ibama



Quer ter lembranças inesquecíveis da sua estada
no Tauá Resort Alexânia? Participe das atividades dos 
Taualegres para Adultos e Melhor Idade. Aqui, a diversão é 
garantida.

ADULTO E MELHOR IDADE

SEGUNDA

Canudo na cerveja

TERÇA

The Voice

QUARTA

Stopão

SEXTA

Choop no Prato

SÁBADO
Desafio dos Super

Heróis/ 
Hidrotaualoucos

DOMINGO
Desafio da Mega 

Senha do Azar

QUINTA

Desafio do Soprong



As brincadeiras não acabam nem para os 
adolescentes!

Veja a programação feita pelos Taualegres 
para eles também:

●  Segunda-feira:  Presidente
● Terça-feira: Barreira de som
● Quarta-feira: Combate
● Quinta-feira: Missão Impossível
● Sexta-feira: Patente 
● Sábado: Detetive
● Domingo: Rei do carteado

TEENS





Banda ao vivo com a dupla Murilo e Ricardo, 
trazendo o melhor do sertanejo universitário.

● Gastronomia quentinha e bebidas especiais 

● Decoração temática 

● Estande de oficinas da Jota City

● Parque de infláveis e touro mecânico

● Contação de histórias com os Taualegres

● Barracas de brincadeiras valendo brindes

 
Horário: das 20h30 às 23h

Local: Praça em frente ao Sport Bar

A Vila Tauá funciona no resort a partir de 08/07.

SEGUNDA-FEIRA
Vila Tauá



Um show alto astral com Nicolas Santos 
para toda a família curtir.

Horário: das 21h às 23h

Local: Sport Bar

E ainda: Chopp em dobro!

TERÇA-FEIRA
Música ao vivo



QUARTA-FEIRA
Vila Tauá
Show ao vivo com a banda Vitor e Neto, trazendo o melhor 
do sertanejo e moda de viola para todos os hóspedes, 
diversificando a cultura goianiense.

● Gastronomia quentinha e bebidas especiais; 
● Decoração temática;
● Estande de oficinas da Jota City;
● Parque de infláveis e touro mecânico;
● As peraltices do Palhacinho Peralta (Circo);
● Barracas de brincadeiras valendo brindes. 

Horário: das 20h30 às 23h

Local: Praça em frente ao Sport Bar

A Vila Tauá funciona no resort a partir de 08/07.



Uma noite de alegria com repertório especial tocado 
por Leo Martins.

Horário: das 21h às 23h

Local: Praça em frente ao Sport Bar

QUINTA-FEIRA
Música ao vivo



SEXTA-FEIRA
Sunset and Welcome
O melhor da música ao vivo com uma releitura 
especial das músicas de Jack Hody Johnson, um 
cantor, compositor, surfista e ator havaiano. 

 

Horários: das 16h30 às 18h30

Local: Deck da piscina externa

E mais: chopp em dobro das 21h às 23h 



SEXTA-FEIRA
Vila Tauá
Show ao vivo com a Banda Marvin, trazendo um pouco 
da cultura brasiliense para todos os hóspedes.

● Gastronomia quentinha e bebidas especiais;
● Decoração temática;
● Estande de oficinas da Jota City;
●  Parque de infláveis e Touro Mecânico;
●  As peraltices do Palhacinho Peralta (Circo);
● Barracas de brincadeiras valendo brindes.

 

Horário: 20h30 às 23h
Local: Praça em frente ao Sport Bar

A Vila Tauá funciona no resort a partir de 08/07.



SÁBADO
Vila Tauá

Show ao vivo com a banda Terminal Zero, o melhor do 
pop rock e mpb para deixar a noite ainda mais incrível.

● Gastronomia quentinha e bebidas especiais; 
● Decoração temática;
● Estande de oficinas da Jota City;
● Parque de infláveis e touro mecânico;
● Espetáculo de mágica;
● Barracas de brincadeiras valendo brindes.

Horário: das 20h30 às 23h
Local: Praça em frente ao Sport Bar

A Vila Tauá funciona no resort a partir de 08/07.



SÁBADO COM 
FEIJOADA E SAMBA

● Samba e Bossa Nova

E na hora do almoço uma atração musical de 
samba e choro na área da piscina externa.

Horário: das 11h30 às 13h30

Local: Deck da piscina externa



DOMINGO

● Saxofone Classics
Venha apreciar o melhor do 
saxofone ao vivo com Mário Neto 
no Sport Bar, para finalizar o seu 
domingo com chave de ouro. 

Horário: das 21h às 22h

Local: Sport Bar
 



JOTA CITY
OFICINAS: 

● Camisas Tye Die;
● Desafio da Slime;
● Porta treco;
● Biscuit;
● Carrinho reciclável;
● Pipa com os pais. 

Local: Jota City

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



Mais atividades divertidas para

as crianças!

● Mãos de cera
● Mini carros
● Airsoft 

Local: Jota City

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

JOTA CITY



Novidades do mês

● Espaço CriatividArt: sexta, às 18h, brincando e pintando 

com o Leonardo da Jota City.

● Laboratório de Missões: domingo, às 10h, teremos 

experiência maluca com o cientista maluco.

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

● Pipa em frente à academia.

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

JOTA CITY



Novidades do mês

● Studio Vic: todos os sábados, teremos dia de princesa 

(pacote com fantasia de princesa, coroa, maquiagem, 

penteado especial e unhas). E também temos a opção do 

mesmo pacote porém sem a fantasia e a coroa (preço a 

consultar no local).

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

16h, Festival de Pipa em frente à academia.

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

JOTA CITY



DESCONTOS DIÁRIOS
SEGUNDA

Chaveiro de Pixels
com 15%  de 

desconto

TERÇA

Tiara com laço de 
piscina com 15% de 

desconto

QUARTA

Pulseira macramê
com 15% de desconto

QUINTA

Cordinha de 
máscara com 20%  

de desconto

SEXTA

Oficina de Slime
com 15% de desconto

DOMINGO

Oficina de culinária 
com 15%  de desconto

SÁBADO

Oficina de Tye Die 
com 15% de 
desconto. 

 * Na compra de 2 
itens tye die, ganhe 
uma meia tye die!



● Boliche todos os dias;

● Toda sexta às 20h: acerte o dado;

● Todo sábado às 20h: torneio de ping-pong;

● Todo domingo às 10h: torneio de pebolim.

DIVERTÓPOLIS



FÉRIAS RELAXANTE NO SPA
Venha relaxar no Bem-Estar Spa do Melhor dos Mundos

Fonte de vitalidade 20% Off:

● Massagem com shiatsu e deslizamentos profundos no 
corpo, massagem oriental facial combinada com 
máscara facial diamante. Tempo total: 75 minutos. 

Massagem relaxante com escalda-pés 20% Off:

● Massagem relaxante corporal com escalda-pés (inclui 
esfoliação, massagem e imersão dos pés com sais e 
essência). Tempo total: 65 minutos.



E MAIS...

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


