
Casa aMÓ



Casa aMÓ

UMa Casa CoM histÓria: ConstrUída CoM as nossas 
Mãos, CoM Materiais do prÓprio sitio na sUa 
Maioria, teCnologias sUstentáveis e desenho da 
YapÓ – arqUitetUra e engenharia ConsCiente. 

dispõe de UM qUarto de Casal, Mezanino, sala 
Cozinha, banheiro panorâMiCo ;), e 2 saCadas. 
a Casa aColhe UM Casal, UMa faMília oU UM 
grUpo de até 5 pessoas. 



















teMos aCesso a UMa pisCina natUral e a 
diferentes trilhas na Mata atlântiCa. o aMÓ 
fiCa entre as Margens do rio MaqUiné e a 
reserva biolÓgiCa da serra geral. 

aléM disso dá para visitar as diferentes 
CaChoeiras de MaqUiné, visitar Mirantes, andar 
de bike e fazer oUtros passeios na natUreza.

para qUeM proCUra dias Mais verdes!











estrUtUra: 

– qUarto (CaMa de Casal), Mezanino (opCional CoM 3 ColChões 

de solteiro), sala (sofá e lareira), Cozinha (ágUa de poço 

e fogão à gás), banheiro (banheira panorâMiCa, ChUveiro 

elétriCo e vaso eColÓgiCo)

– ofereCeMos roUpa de CaMa e Cozinha eqUipada

– estaCionaMento do lado da Casa

– trilhas e aCesso privativo ao rio



valores e inforMações: 

– r$ 200 Casal/diária (MíniMo de 2 diárias)

– r$ 50 pessoa extra/diária

– isento até 12 anos

– aniMal doMéstiCo à CoMbinar (taxa de r$ 50)

- Chegada e partida (entre 17 e 20 h)

– 20 % de desConto para dias úteis oU a partir de 7 dias

– pagaMento via pix, 50 % na hora da reserva (este 

valor não será devolvido eM Caso de desistênCia da reserva)

– eventUais danos à Casa oU sUjeiras poderão ser Cobrados

– opCional r$ 60 Cesta agroeColÓgiCa para  

Café da Manhã e 1 refeição (2 pessoas)

– trilhas gUiadas e alUgUel de bike à CoMbinar



loCalização e Contato: 

– 130 kM de porto alegre (apenas 2 kM de estrada de Chão)

- linha CaChoeira, 2100, MaqUiné, rs

- whatsapp: 051 995021737

- e-Mail: aMo.beMviver@gMail.CoM

– site: www.aMobeMviver.CoM

– redes soCiais: @aMo.beMviver




