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GRUPO TAUÁ DE HOTÉIS

O Grupo Tauá de Hotéis tem mais de três décadas de história, pautadas em 
inovação, bom atendimento e flexibilidade.

A rede conta com os seguintes empreendimentos: Tauá Resort & Convention 
Caeté, em MG; Tauá Resort & Convention Atibaia, em SP; o Grande Hotel 
Termas de Araxá, também em Minas Gerais e o Alegro Hotel, em SP. Em breve, 
o Tauá Resort Alexânia, em GO, também fará parte do portfólio do grupo.

Esta história reforça a construção de uma marca admirada não só por 
hóspedes, mas por colaboradores e investidores em busca de serviços de alta 
qualidade, inovação e experiências de sucesso.

Bem-vindo ao

Grupo Tauá de Hotéis



lazer



Estruturas completas e equipe altamente qualificada 
fazem do Grupo Tauá referência nacional quando o 
assunto é lazer e diversão.

Além da melhor equipe de recreação hoteleira do Brasil, 
Os Taualegres, nossa busca por inovação constante faz 
com que atrações únicas na hotelaria mundial sejam 
implementadas os resorts do Grupo, como a Jota City –  
A Metrópole do Futuro, uma cidade das crianças 
totalmente focada em tecnologia e sustentabilidade.
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A melhor equipe de recreação do Brasil está nos resorts do 
Grupo Tauá. Com os Taualegres, garantimos  a diversão em 
programações para todas as idades durante o dia todo.

Um canal super divertido com conteúdo 
voltado para as crianças. Mais de 36 milhões 
de visualizações nos vídeos.
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Os Taualegres







Tauá Resort & 
Convention Caeté
(Grande Belo Horizonte)



Tauá Caeté

26 espaços para eventos
Capacidade total para até 3.634 pessoas
Maior espaço para eventos em um Resort em Minas

Aqualegre 
Arco e flecha
Kid´s club
Fliperama
Salão de jogos
Piscinas térmicas
Espaço baby
Spa
Complexo de piscinas
Monitores Taualegres
Jota City
Boliche
E muito mais.

350 apartamentos

Maior resort de Minas Gerais

Equipe de apoio exclusiva

45km de Belo Horizonte
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Aqualegre
Um super tobogã tematizado da Turma do Torí para a criançada se divertir à 
beça, e com piscina aquecida! Vem brincar com a gente!



Fazendinha
Venha se divertir na Fazendinha do Toninho Cowboy. São vários bichos, passeios a cavalo e pônei e 
muita natureza. Clima da roça pertinho da cidade grande!



Arco e flecha
O Tauá Resort Caeté oferece para você e toda a sua família um desafio antigo e é diversão garantida. 
Prepare-se para acertar o alvo, uma brincadeira diferente de tudo o que você já viu!



Piscinas Externas
O grande complexo de piscinas do Tauá Resort Caeté garante o lazer de toda a família. Cascata, 
toboágua e muita diversão! E o melhor, com piscinas aquecidas!



Piscinas Térmicas
Relaxe, descanse e aproveite com as piscinas térmicas do Tauá. 
Incríveis ilhas de hidromassagem e sauna a vapor.



Boliche
Prepare-se para se divertir como nunca! São quatro modernas pistas de boliche prontas para atender 
ao lazer da sua família e dos participantes do seu evento. E o melhor: com serviço de bar bem ao lado.



Academia
Fazer atividades físicas com uma vista privilegiada é só uma das vantagens da academia do Tauá Resort Caeté. 
Ampla e bem equipada, oferece vários equipamentos para musculação e espaço para atividades aeróbicas.



Salão de Jogos
O salão de jogos do Tauá Resort Caeté possui amplo espaço equipado com mesas de sinuca adulta e infantil, 
ping-pong, totó, aerohockey, dardos e fliperama. Para crianças, adultos e para todos que querem se divertir.



Jota City - A Metrópole do Futuro
São 450m² de pura diversão. A Jota City promove jogos, brincadeiras, shows, oficinas e muito mais. 
Consulte os valores das atividades.



Jota City - A Metrópole do Futuro
A Jota City foi inspirada nos melhores parques temáticos do mundo. Uma verdadeira cidade com o 
maior e mais moderno centro de entretenimento infantil dentro de um hotel no país!



Kid´s Club Papagaio Fala Mansa
Para a criançada maiorzinha, a pedida é o Kids Club Papagaio Falamansa, voltado para crianças de 
3 a 6 anos. Muita diversão e aventura garantidas! Os pais devem acompanhar as crianças.



Sítio do Pepito 
O Sítio do Pepito, mascote do Tauá Resort Caeté, tem uma divertida casa da árvore e uma belíssima casinha para as crianças. 
O espaço traz um playground completo e é uma excelente opção para passar momentos inesquecíveis com elas.



Espaço Baby Peixe Fora d'Água
Um espaço totalmente dedicado para crianças de 0 a 3 anos em companhia dos papais. Os pequenos poderão brincar com 
o Peixe Fora D’água da Turma do Torí em um ambiente lúdico e descontraído! Os pais devem acompanhar as crianças.



Espaço Bem-Estar
Um spa completo com massagens, tratamentos estéticos e muito banhos relaxantes!



Tauá Resort &
Convention Atibaia



Aqualegre 
Jota City
Kid´s Club
Salão de jogos
Espaço baby
Sala de cinema
Boliche
Arco e flecha
Piscina térmica
Spa
Piscina
Monitores Taualegres
Academia
E muito mais.
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Tauá Atibaia

60 espaços para eventos
Capacidade total para até 5.430 pessoas
Maior espaço para eventos em um Resort no Brasil

538 apartamentos

Tauá Aquapark Indoor, 1º Parque 
Aquático Indoor da América Latina

Equipe de apoio exclusiva

59km de São Paulo



Tauá Aquapark Indoor
Venha conhecer o primeiro parque aquático indoor da América Latina no Tauá Resort Atibaia.



Tauá Aquapark Indoor
Agora a sua experiência é ainda mais completa e divertida!



Tauá Aquapark Indoor
São 16 atrações imperdíveis com toboáguas, rio lento, área de Spa e muito mais.



Tauá Aquapark Indoor
E sabe o que é mais legal? Não importa a estação do ano, o Aquapark é indoor 
com água aquecida à 29º e um ambiente à 27º.



Aqualegre
Um super tobogã tematizado da Turma do Torí para a criançada se divertir à beça, 
e com piscina aquecida! Vem brincar com a gente!



Arco e flecha
O Tauá Resort Atibaia oferece para você e toda a sua família um desafio antigo e é diversão garantida. 
Prepare-se para acertar o alvo, uma brincadeira diferente de tudo o que você já viu!



Piscinas Externas
O grande complexo de piscinas do Tauá Resort Atibaia garante o lazer de toda a família. Cascata, 
toboágua e muita diversão! E o melhor, com piscinas aquecidas!



Piscinas Térmicas
Relaxe e descanse nas águas quentinhas das piscinas térmicas do 
Tauá. Aproveite também a sauna a vapor.



Boliche
Prepare-se para se divertir como nunca! São quatro modernas pistas de boliche prontas para atender 
ao lazer da sua família e dos participantes do seu evento. E o melhor: com serviço de bar bem ao lado.



Academia
Fazer atividades físicas com uma vista privilegiada é só uma das vantagens da academia do Tauá Resort Atibaia. 
Ampla e bem equipada, oferece vários equipamentos para musculação e espaço para atividades aeróbicas.



Salão de Jogos
O salão de jogos do Tauá Resort Atibaia possui amplo espaço equipado com mesas de sinuca adulta e infantil, 
ping-pong, totó, aerohockey, dardos e fliperama. Para crianças, adultos e para todos que querem se divertir.



Jota City - A Metrópole do Futuro
São 450m² de pura diversão. A Jota City promove jogos, brincadeiras, shows, oficinas e muito mais. 
Consulte os valores das atividades.



Jota City - A Metrópole do Futuro
A Jota City foi inspirada nos melhores parques temáticos do mundo. Uma verdadeira cidade com o 
maior e mais moderno centro de entretenimento infantil dentro de um hotel no país!



Kid´s Club Papagaio Fala Mansa
Para a criançada maiorzinha, a pedida é o Kids Club Papagaio Falamansa, voltado para crianças de 
3 a 6 anos. Muita diversão e aventura garantidas! Os pais devem acompanhar as crianças.



Espaço Baby Peixe Fora d'Água
Um espaço totalmente dedicado para crianças de 0 a 3 anos em companhia dos papais. Os pequenos poderão brincar com 
o Peixe Fora D’água da Turma do Torí em um ambiente lúdico e descontraído! Os pais devem acompanhar as crianças.



Espaço Bem-Estar
Um spa completo com massagens, tratamentos estéticos e muito banhos relaxantes!



Cinema
Para os amantes da 7ª Arte, o Tauá Resort Atibaia disponibiliza uma sala de 
cinema exclusiva para os nossos hóspedes. Já preparou a pipoca?



Grande Hotel
Termas de Araxá
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Grande Hotel 
Termas de Araxá

26 espaços para eventos
Capacidade total para até 2.958 pessoas

283 apartamentos

Maior castelo do Brasil

Equipe de apoio exclusiva

76 anos de história

As famosas Termas de Araxá 
Kid´s Club 
Salão de jogos 
Piscina térmica 
Caiaques e pedalinhos 
Stand up paddle 
Quadras de tênis 
Monitores Taualegres 
Arco e flecha 
Trilhas ecológicas
E muito mais.



Termas de Araxá
Banhos alternativos, massagens relaxantes e tratamentos estéticos. 
Sinta o poder das águas de Araxá.



Termas de Araxá
Banhos alternativos, massagens relaxantes e tratamentos estéticos. 
Sinta o poder das águas de Araxá.



Termas de Araxá
Banhos alternativos, massagens relaxantes e tratamentos estéticos. 
Sinta o poder das águas de Araxá.



Atelier da Vivi e Espaço Criatividarte
Dois ambientes super especiais para a criançada soltar a imaginação, criar, customizar e se divertir!



Arco e Flecha
No Arco e Flecha as crianças vão imaginar grandes aventuras, os adultos vão mostrar como 
são bons de mira e todos poderão se divertir com a ajuda de monitores treinados.



Bicicletas
Levar uma vida saudável é sempre importante. Por isso, o Tauá Grande Hotel Termas de Araxá disponibiliza bicicletas 
para você curtir todas as nossas belas paisagens, cuidando do seu corpo e da sua saúde. *Atividade cobrada a parte.



Stand Up Paddle (SUP)
Diversão garantida no lago do Grande Hotel!



Caiaque
Além de poder passear e curtir uma pescaria, no lago do Tauá Grande Hotel Termas 
de Araxá, você pode se divertir andando de caiaque.



Lago e Pescaria
Que tal juntar a família para uma bela pescaria ou um passeio gostoso? O Tauá Grande Hotel Termas de Araxá 
possui um belo lago, com estrutura para você passar bons momentos ao lado das pessoas que mais gosta.



Piscinas
Traga toda a família e refresque-se nas piscinas do Tauá Grande Hotel Termas de Araxá. 
E o melhor, são aquecidas!



Piscina Emanatória
A Piscina Emanatória é a melhor opção para quem procura relaxar a musculatura do corpo e se deliciar 
nas águas quentes de Araxá. Manutenção todas as segundas-feiras. *Atividade cobrada a parte.



Playground
O Tauá Grande Hotel Termas de Araxá possui um playground completo, com toda estrutura e 
monitores que irão garantir a segurança e a diversão das crianças.
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Tauá Resort &
Convention Alexânia
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Tauá Resort 
Alexânia

13.330m2 de área para eventos

212 apartamentos (1ª fase. Total: 412 quartos)

13.700m2 de área de lazer

Studio Gaia, de Nova Iorque responsável pelo design

Equipe de apoio exclusiva

Inauguração em Setembro/2020

Aqualegre 
Jota City
Kid´s Club
Salão de jogos
Espaço baby
Sala de cinema
Boliche
Arco e flecha
Piscina térmica
Spa
Piscina
Monitores Taualegres
Academia
E muito mais.
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Localizado estrategicamente na cidade de Alexânia, o Resort vai se tornar 
referência nacional pela excelente condição logística e malha aérea.  
A 50 minutos de Brasília e 1h20 de Goiânia.

O maior projeto do Grupo Tauá de Hotéis em sua história apresenta, na fase 
inicial de abertura, 212 apartamentos e 16 espaços para eventos. 

São 186 suítes, sendo 81 com varanda. 8 apartamentos duplos, conjugados, 
que podem ser vendidos separadamente. 4 suítes luxo, com cama king e sala.  
6 suítes adaptadas para PCD.

São 13.700m² de área de lazer, distribuídos entre piscinas externas aquecidas, 
bares, cinema, boliche, Jota City, sauna, shows temáticos, entre outros.

Nosso complexo de piscinas externas possui 4.000m². A maior piscina da 
região. O espaço de piscinas internas e spa possui 3.000m², um templo 
gigante dedicado ao relaxamento e bem-estar.

Conheça mais sobre o
Tauá Resort Alexânia



Aqualegre
Um super tobogã tematizado da Turma do Torí para a criançada se divertir à beça, 
e com piscina aquecida! Vem brincar com a gente!



Arco e flecha
O Tauá Resort Alexânia oferece para você e toda a sua família um desafio antigo e é diversão garantida. 
Prepare-se para acertar o alvo, uma brincadeira diferente de tudo o que você já viu!



Piscinas Externas
O grande complexo de piscinas do Tauá Resort Alexânia garante o lazer de toda a família. 
Cascata, toboágua e muita diversão! E o melhor, com piscinas aquecidas!



Piscinas Térmicas
Ampla piscina indoor ideal para relaxar com privacidade, com águas 
aquecidas e vista exuberante para o cerrado. 



Boliche
Prepare-se para se divertir como nunca! São quatro modernas pistas de boliche prontas para atender 
ao lazer da sua família e dos participantes do seu evento. E o melhor: com serviço de bar bem ao lado.



Academia
Fazer atividades físicas com uma vista privilegiada é só uma das vantagens da academia do Tauá Resort Alexânia. 
Ampla e bem equipada, oferece vários equipamentos para musculação e espaço para atividades aeróbicas.



Salão de Jogos
O salão de jogos do Tauá Resort Alexânia possui amplo espaço equipado com mesas de sinuca adulta e infantil, 
ping-pong, totó, aerohockey, dardos e fliperama. Para crianças, adultos e para todos que querem se divertir.



Jota City - A Metrópole do Futuro
São 450m² de pura diversão. A Jota City promove jogos, brincadeiras, shows, oficinas e muito mais. 
Consulte os valores das atividades.



Jota City - A Metrópole do Futuro
A Jota City foi inspirada nos melhores parques temáticos do mundo. Uma verdadeira cidade com o 
maior e mais moderno centro de entretenimento infantil dentro de um hotel no país!



Kid´s Club Papagaio Fala Mansa
Para a criançada maiorzinha, a pedida é o Kids Club Papagaio Falamansa, voltado para crianças de 
3 a 6 anos. Muita diversão e aventura garantidas! Os pais devem acompanhar as crianças.



Espaço Baby Peixe Fora d'Água
Um espaço totalmente dedicado para crianças de 0 a 3 anos em companhia dos papais. Os pequenos poderão brincar com 
o Peixe Fora D’água da Turma do Torí em um ambiente lúdico e descontraído! Os pais devem acompanhar as crianças.



Espaço Bem-Estar
São dezenas de rituais estéticos e relaxantes em um ambiente projetado para 
acolher, cuidar do corpo e mente.



Cinema
Para os amantes da 7ª Arte, o Tauá Resort Alexânia disponibiliza uma sala de cinema 
exclusiva para os nossos hóspedes. Já preparou a pipoca?



Sport Bar
O sport bar é o espaço ideal para diversão dos que amam esportes e bons momentos, 
com uma vista privilegiada para o Cerrado.



Lounge Bar
Amplo espaço equipado com bar e piscina aquecida. Ideal para quem quer curtir uma 
noite agradável, ouvir boa música e um drink refrescante. 



GRUPO TAUÁ DE HOTÉIS
SIGA A GENTE

www.taua.com.br


