


Turma do Pepito
(3 a 6 anos)

• Segunda-feira: Art Attack
• Terça-feira: Detetives Tauá
• Quarta-feira: Gira Farinha
• Quinta-feira: Oficina de Bolhas de Sabão Gigantes
• Sexta-feira: O Esconderijo Secreto
• Sábado: Rua de Recreio
• Domingo: Agentes intergalácticos



Galera Vic
(7 a 12 anos)

• Segunda-feira: K.A.O.S
• Terça-feira: Desafio Tic Toc
• Quarta-feira: Esconde Zap
• Quinta-feira: Paparazzi
• Sexta-feira: Mini Taua Craft
• Sábado: Rua de Recreio
• Domingo: Varal Mágico



Teens
(13 a 17 anos)

• Segunda-feira: Carteados 
• Terça-feira: A Múmia
• Quarta-feira:  Beach Teen
• Quinta-feira: Eu sou a Lenda
• Sexta-feira: Balateen
• Sábado: Taco Bets
• Domingo: Corrida de Colete



Adultos
• Segunda-feira: Torneio Beach Tênis
• Terça-feira: Concurso de Caipirinha
• Quarta-feira: Concurso de Apinéia
• Quinta-feira: Guerra dos Sexos
• Sexta-feira: Soprong
• Sábado: 14 Bis
• Domingo: O Mentiroso



Family Fun Day
Atividades super divertidas para fazer em família! Você não 
pode perder a programação do Family Fun Day no Tauá.

• Segunda-feira: Torta na Cara
• Terça-feira: A Ponte do Rio Que Cai
• Quarta-feira: Qual é a Música?
• Quinta-feira: Varal Maluco
• Sexta-feira: Bingo em Família
• Sábado: Rua de Recreio
• Domingo: Gincana em Família



O melhor do   
samba
O ritmo raiz do Brasil vai deixar seu sábado ainda mais 
divertido! Vem pra nossa roda de samba.

Datas: 07, 14, 21 e 28/05
Horário: Consulte nossa programação do dia



Voz e Violão
Venha curtir o som com um sorriso no rosto        
e uma cerveja gelada na mão!

Datas: 03, 10, 17 e 24/05
Horário: 20h30 às 22h30



Bandokê das 
Divas do Tauá
Essa é para as mulheres que gostam de cantar! 
Venha se divertir com o nosso Bandokê às sextas-
feiras de maio no Tauá.

Datas: 06, 13, 20 e 27/05
Horário: 20h30 às 22h30



Música          
ao vivo
Sábado é dia de curtir o melhor da música 
nacional e internacional em shows com 
repertórios ecléticos e grandes sucessos! 

Data: 07, 14, 21, 28/05
Horário: 20h30 às 22h30



Espetáculo
Teatral
Venha conhecer uma bela história para toda a 
família, com magia e muitas gargalhadas!

Datas: 07, 14, 21 e 28/05
Horário: consulte a programação do dia



Rua de Recreio
Os Taualegres estão preparando um circuito de jogos 
super legal para toda a família curtir junta. Venha se 
divertir!

Datas: 07, 14, 21 e 28/05
Horário: consulte nossa programação do dia



Bgirls
Que tal ouvir todos os sucessos dos Beatles... 
Tocados por uma banda feita só de mulheres? 
Venha curtir as músicas incríveis da banda de um 
jeito diferente!

Datas: 07/05
Horário: consulte nossa programação do dia



Fitness
Quem disse que é preciso largar a vida fitness 
quando você está no Tauá? Nossa academia é 
toda equipada para você se exercitar bastante! 
Ainda temos um educador físico para que o seu 
treino seja ainda mais eficiente e seguro.

Datas: todos os dias
Horário: durante todo o dia (consulte a 
programação)



Circuito 
Funcional
Que tal um intensivo para deixar seu dia mais 
saudável? As aulas de circuito funcional são super 
dinâmicas e treinam o corpo todo!

Datas: sexta, sábado e domingo
Horário: Consulte nossa programação do dia



Futebol              
de mesa
A mais nova tendência: futebol de mesa no 
Tauá Resort Atibaia! Venha treinar sua 
habilidade nesse esporte diferente.



Arco e Flecha
Hora de treinar a pontaria! Venha se aventurar no 
arco e flecha na companhia do nosso instrutor.

Datas: sextas, sábados e domingos
Horário: Consulte nossa programação
Local: Stand de tiro



Beach Tênis e 
Volei de Praia
Venha se divertir com os esportes de areia!

Datas: consulte nossa programação



Tarde com o chef 
(Pudim Tauá)

Venha aprender a receita da sobremesa favorita 
dos nossos hóspedes!

Data: consulte nossa programação



Introdução ao 
mundo do vinho
Gosta de vinho? Então você pode ser o próximo 
sommelier. Aprenda a diferenciar e degustar esta 
bebida clássica! 

Data: todos os sábados
Horário: consulte nossa programação
Local: Bar86


