


Turma do 
Pepito
(03 a 06 anos)

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

• Segunda-feira: Varal De Missões
• Terça-feira: Faro Fino
• Quarta-feira: Guarda No Museu
• Quinta-feira: Caça Aos Personagens
• Sexta Feira: Guerra De Farinha
• Sábado: Rua De Recreio
• Domingo: Ponte Do Rio Que Cai



Galera Vic
(07 a 12 anos)

Grandes aventuras no Tauá! Veja o que está preparado   
para a criançada maiorzinha:

• Segunda Feira: Mini Kaos
• Terça-feira: Camuflagem
• Quarta-feira: Bandeira Inimiga
• Quinta-feira: Circuito Power
• Sexta Feira: Caça Ao Tesouro
• Sábado: Rua De Recreio
• Domingo: Ponte Do Rio Que Cai



Adultos e
Melhor Idade
Os adultos não vão ficar de fora! Uma programação especial 
está sendo preparada também para eles.

• Segunda Feira: Drink Pong
• Terça-feira: Qual É O Filme
• Quarta-feira: Desafio Da Cerveja
• Quinta-feira: Faro Fino
• Sexta Feira: Ding Dong
• Sábado: Concurso De Caipirinha
• Domingo: Ponte Do Rio Que Cai 



Rua de Recreio
Você está preparado(a)? 

Os Taualegres prepararam um circuito de jogos 
vintage para toda a família curtir junta. Vai ter muita 
alegria e diversão! 



Dia das Mães
Uma homenagem do Grande Hotel Termas de Araxá para 
todas as mães no dia especial delas!

• Check-in especial.
• 10% de desconto nos procedimentos das termas no 

final de semana do Dia das Mães.
• Almoço especial para elas! 



Música ao vivo
Todos os dias de maio, o melhor da música  
nacional e internacional para você curtir              
com um sorriso no rosto e um drink na mão!



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
• Automassagem – todos as terças
• Aula de relaxamento - todas as quartas
• Yoga facial – todas as quintas
• Oficina de pilates - todas sextas
• Oficina de yoga corporal – todos os sábados



Já imaginou se hospedar no maior castelo do 
Brasil e ainda conhecer grandes nomes da 
literatura do país?

A 10ª edição da FLI Araxá acontece de 11 a 15 
de maio, e parte da sua programação é 
dentro do Grande Hotel Termas de Araxá!

• Feira de livros;
• Palestras;
• Presenças ilustres de grandes autores;
• Programação infantil;
• Premiação de redação;
• Exposição artística;
• Música;
• Espaço gastronômico.

Você não pode perder!


