
 

Bourbon Atibaia inaugura campo de paintball e pista de boliche 

O Bourbon Atibaia acaba de agregar mais novidades em suas atividades de lazer. Agora os hóspedes 

do Resort poderão se divertir ainda mais com duas novas pistas de boliche com possibilidade para até 

quatro jogadores simultâneos. E para aqueles que gostam de unir esporte de ação e estratégia, o 

campo de paintball garante mais adrenalina e aventura para as férias. No jogo, duas equipes munidas 

com equipamentos que arremessam bolinhas de tinta, competem com o intuito de completar um 

objetivo pré-estipulado sem que o time adversário consiga marcar seus jogadores.  

Para complementar a diversão, o Resort tem seis quadras de tênis, ginásio poliesportivo coberto, pista 

de cooper, piscinas externas adulto e infantil, piscina aquecida, fitness center, campos de futebol 

society e profissional, kids club, cinema com 52 lugares, lobby-bar e mini-shopping com lojas de 

conveniência, loja L’Occitane, sala de jogos eletrônicos, e uma equipe de recreação altamente 

capacitada para entreter os pequenos.  

Aos adeptos do ecoturismo, o Bourbon Atibaia Convention & Spa Resort possui uma parede de 

escalada com oito metros de altura, trilha de arborismo com tirolesas de 45m de altura e 90 m de 

comprimento e um trecho para rapel de 35 m de altura. O resort também conta com um estande arco 

e flecha com estrutura de 15 m de comprimento, seis linhas de tiro e, para os praticantes profissionais, 

quatro cavaletes especiais  com acompanhamento de instrutores devidamente certificados. 

Sobre o Resort - Localizado a cerca de 50 quilômetros da capital paulista e apenas 56 de Campinas. 

O complexo hoteleiro reúne diferenciais de sobra para quem vai trabalhar, divertir-se com a família ou 

simplesmente relaxar. Em uma área de 400m2 estruturados 572 apartamentos e suítes, além do 

surpreendente complexo de lazer em espaços exclusivos em meio ao clima serrano da estância 

climática. Entre eles, o Espaço Turma da Mônica, resultado de um projeto criado em parceria com os 

estúdios de Maurício de Sousa. O ambiente lúdico, sucesso garantido entre a criançada, é tematizado 

com os divertidos personagens criados pelo desenhista.  
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