
Provas pais e filhos 
durante a semana

Quarta-feira abertura das 
provas e explicação da 

gincana 

Sábado , super gincana pais e 
filhos e entrega de premiações 

Quintas Gincanas 
na praia 

Oficina culinária  

Sábado a noite 
acampamento 
com fogueira e 
marshmallow

sextas Torta 
na cara 

Arco e 
Flecha 

Pebolim Humano 
Caça ao Tesouro 

com bússola 



Datas da gincana
 1° semana 13 á 17 de julho

 Quarta feira dia 13 Show de abertura;

 Quinta feira dia 14 provas na praia; 

 Sexta feira dia 15 torta na cara e caça ao tesouro com bussola; 

 Sábado dia 16 Super gincana pais e filhos no deck e oficina de mini Hamburger; 

 Domingo dia 17 Check Out animado 

 2° semana 20 a 24 de julho 

 Quarta feira dia 20 Show de abertura

 Quinta feira dia 21 provas na praia e oficina culinária 

 Sexta feira dia 22 torna na casa e caça ao tesouro com bussola 

 Sábado dia 23 Super gincana pais e filhos no deck e oficina de mini Hamburger 

 Domingo dia 14 Check Out animado 

 3° semana 27 á 31de Julho 

 Quarta feira dia 27 Show de abertura

 Quinta feira dia 28 provas na praia 

 Sexta feira dia 29 torna na casa e caça ao tesouro com bussola 

 Sábado dia 30 Super gincana pais e filhos no deck e oficina de mini Hamburger 

 Domingo dia 31 Check Out animado 



Show de abertura da Gincana

 Quarta-feira haverá um show de abertura com 

muita diversão e explicações das provas;

 Ponta pé inicial com uma prova de perguntas e 

respostas que vai exigir muita atenção dos adultos e 

criança.

 20hr30 no restaurante La Fontana.



2° dia de prova
Gincana na praia 

 Vamos até a praia as 15h00 para dar inicio a  gincana; 

 Teremos varias provas iradas;

 Pique bandeira;

 Base 4;

 Arremesso de havaianas;

 Enterrando o tio;

 Maior castelo de Jurerê; 

 Esponjão com água do mar. 



3° dia de prova
Torta na cara

 Local da prova será na piscina 

externa (fora) as 15h00;

 Venha testar seus conhecimentos 

em um jogo de perguntas e 

charadas;

 Será dividido em dois grupos onde 

iram duelar pelos pontos;



3° dia de prova (Noturna)
Caça ao tesouro com bússola

 Local de encontro deck frente ao kids as 20h00;

 Os participantes serão divididos em 2 equipes;

 Cada equipe recebera um kit com Lanterna, bussola, bandana da cor da 

sua equipe, mapa do hotel e kit jardinagem;

 Todos vão receber um mini treinamento de como manusear a bussola; 

 Terá varias pistas espalhadas pelo hotel que levarão até o tesouro final.



4° Dia de prova
Super gincana pais e filhos 

 Local deck frente ao kids as 15h00;

 Venha desafiar suas habilidades com jogos radicais e divertidos;

 Chute ao alvo gigante;

 Arremesso de bola de basquete na cesta;

 Luta de cotonetes gigantes e muito mais.



Premiação

 Local deck frente a o kids as 19h00;

 Descubra quem serão os grandes ganhadores a 

subirem ao nosso podio;

 Em seguida vamos todos comemorar em nossa

fogueira com mashmellow;


