
• Complexo aquático com piscina aquecida + toboágua 70m;
• Toboágua de 100m com descida em lago natural;
• Lago com caiaques e stand up paddle;
• Tirolesas;
• Ginásios e campos de futebol;
• Estúdio de musica;
• Slackline, parede de escalada e hover board;
• Salão de jogos e MUITO MAIS!!

INFORMAÇÕES NR BASKETBALL CAMP
JANEIRO/2023

O NR Basketball Camp é um acampamento de férias temático, direcionado ao público praticante 
de basquete. Oferecemos um programa de vivência e treinamentos semelhante ao de um atleta 
profissional.   

Durante o camp, os participantes entre 7 e 17 anos, terão contato direto com experientes 
profissionais, além de acesso às mais recentes tendências no mundo do basquete.

O ex-atleta da NBA, Rafael Paulo de Lara Araújo, mais conhecido como Bábby é o padrinho 
desta edição. Com toda sua experiência e grande trajetória na modalidade, Bábby passará seus 
conhecimentos e ministrará palestras sobre sua carreira profissional.

A programação, inclui 2 treinos diários com duração aproximada de 2h e ciclo de palestras.

Além de toda a vivência prática em torno do basquete, os acampantes poderão aproveitar o 
melhor do NR2. A programação  sempre dirigida e supervisionada inclui atividades recreativas, 
cooperativas e de aventura - com destaque para a educação ambiental. Tudo isso em  uma infra 
estrutura que comporta:



Este pacote inclui ainda:

• Transporte de ida e volta a partir de São Paulo
• Seguro viagem (com assistência médica e odontológica)
• 5 refeições diárias
• Serviço de lavanderia
• Assistência Médica e Odontológica
• Equipe médica 24h “in loco”
• Monitoria 24h
• Kit de uniforme de treino NRB (1 Camiseta Basketball NRB, 1 Camiseta de treino NRB e 1

bermuda NRB)

Durante toda a temporada uma equipe de psicólogos e pedagogos oferece suporte em questões 
relacionadas à adaptação e convivência dos acampantes. Nossa equipe de monitoria é treinada 
para garantir 24h de animação com muita segurança. A média é de 1 Monitor para cada 7 crianças.

É nossa intenção, proporcionar aos seus filhos, um pouco da felicidade que tivemos enquanto 
crianças!!!!!

Bate-papo

Para as crianças que vão pela primeira vez ao NR  e residem em São Paulo, aconselhamos que seja 
feito um “BATE-PAPO” virtual,  com um de nossos diretores ou coordenadores. Nele explicaremos 
com mais detalhes a rotina do acampamento, além de esclarecer eventuais dúvidas. Esse bate-
papo é feito totalmente sem compromisso. Acreditamos que ele seja de grande importância para 
que a temporada da criança seja um sucesso! 

Agende seu horário pela nossa central através dos WhatsApps 
(11) 99265-8314 ou (11) 99557-2370 ou (11) 97128-7488.



Data: 23 a 29/01/2023

Faixa Etária: 7 a 17 anos

Local: NR Resort Santo Antônio do Pinhal

Esperamos você para férias inesquecíveis!


