


A EXPERIÊNCIA ALTAR

ALTAR NÃO É APENAS UMA CASA.
É UM PROJETO MAIOR, QUE SE PROPÕE
A REPENSAR COMO VIVEMOS FORA
DA CIDADE.

ESSA É A NOSSA MANEIRA DE PROPOR
UM FUTURO ONDE MENOS É MAIS, E ONDE A
TECNOLOGIA NÃO NOS OPRIME,
MAS NOS LIBERTA.

A CASA PODE ATÉ SER PEQUENA,
MAS A EXPERIÊNCIA SERÁ GIGANTE.



ACESSO AO LEGADO DAS ÁGUAS
VINDO DE SÃO PAULO

Acesso via BR 116 Rodovia Regis
Bitencourt. O ponto de
referência é o Restaurante
Graal Japonês (Coloque no Waze
dessa forma), no km 348 da
rodovia sentido Curitiba.

300 metros após o posto, há a
entrada, à direita, para a base
da reserva, que fica a 10 km de
distância por estrada de terra
em boas condições. Para chegar
na casa, mais 16km.

Muita atenção para não
ultrapassá-la, pois o retorno é
demorado. 

Há placa no local
indicando a entrada. Para
quem vem por São Paulo, na
loja do GRAAL não há posto
de gasolina, além de ser o
último ponto com sinal de
celular e wi-fi.

O último local para
abastecimento fica
aproximadamente a 20 km de
distância, próximo a
Juquitiba/SP.

Acesso ao mapa através do
link:
goo.gl/maps/pVQ131dKeMG2

https://goo.gl/maps/pVQ131dKeMG2


CHECK-IN (13h às
16h)

Pedimos que chegue um
pouco antes desse horário
para conhecer o Legado das
Águas. Ideal não chegar à
noite para não perder o
visual da ida até a casa,
trajeto que é feito de
bote.
Atrasos estão sujeitos à
taxa de late check-in.

CHECK-OUT (10h)

Um monitor o buscará na
casa e o levará até a
base, e de lá poderá
receber mais instruções
para a volta até sua casa
:)



Chegando na base do Legado, haverá uma pessoa para
recepcionar os hóspedes. 
Um monitor os acompanhará até a base da barragem,
que é de onde sai o barco que os levará até a casa
flutuante. 
Venha usando sapatos confortáveis -- lembrando que
poderá haver bastante barro em caso de chuva. 
Lembrete: ainda não temos sinal de internet na
casa. Na base do Legado e na base da barragem,
sim. 
Importante: muito cuidado com os pés sujos de
barro dentro da casa. Pedimos, por favor, que
deixe do lado de fora os calçados que usou na
vinda. 
Traga chinelos para usar do lado de dentro.
(Cuidado com toalhas de banho e lençóis, pois o
barro mancha). 



VOCÊ VERÁ QUE A NOSSA CASA É SUSTENTÁVEL,
EM SIMBIOSE COM A NATUREZA. POR ISSO, A
GENTE TE PEDE ALGUNS CUIDADOS:

• Caso seja necessário, temos cinzeiro disponíveL - mas,
lembre-se: não é permitido fumar do lado de dentro.

• Por favor, não jogue nenhuma bituca na mata, isso pode
causar incêndios de grandes proporções.
• Por favor, não jogue papel higiênico, lenço umedecido,
absorvente ou qualquer outra coisa no vaso sanitário. Isso
também compromete nosso biodigestor.

• Disponibilizamos xampu, condicionador e sabonete
biodegradáveis. Pedimos que usem para não poluir nosso
biodigestor e a água.



Sempre deixar carregando. 
A frequência é a 1. 
Caso queira, pode deixá-lo ligado o tempo todo -- porém,
escuta-se a comunicação do Legado. 

Use o controle preto que está na estante para baixar
a tela e o controle preto (Nebula) para acessar o projetor.

Caso queira algum conteúdo do seu dispositivo, use as
entradas HDMI que estão no cesto próximo a estante. Pedimos
que tragam os conteúdos já baixados, pois a casa ainda não
possui internet nem sinal de celular.

PARA USAR O RÁDIO:
 

PROJETOR NEBULA E
RÁDIO



COZINHA

Completamente equipada para que o preparo das refeições faça
parte da sua experiência.

A cozinha possui panelas, frigideiras, panela de fondue,
pratos, copos, taças de vinho, coador de café, utensílios em
geral, fogão (2 bocas), frigobar, Bialetti e french press,
churrasqueira ecológica (em fase de testes), microondas.

Além disso, temos: temperos diversos, açúcar demerara, sal,
sal grosso, pimenta-do-reino, azeite, balsâmico, café em pó,
chás de infusão, granola e água em galão de 5L.

• Depois de comer, recomendamos também limpar os pratos e
panelas primeiro com papel toalha para evitar ao máximo que
os restos de alimentos e gordura entrem no sistema de
purificação de água.



LAREIRA

Para os dias mais frios,
você tem a opção de curtir o
fogo na casa.

Por favor, tome cuidado:
contamos com detector de
fumaça, mas nunca deixe o
fogo desassistido, nem vá
dormir com a lareira acesa.

Muito cuidado com a madeira
de reposição e a cortina
para não pegar fogo!

• Mantenha a porta da
lareira fechada, por
segurança.
• Não utilize álcool gel
(que disponibilizamos para a
panela de fondue), apenas as
pastilhas.

Temos um sistema de geração
de energia fotovoltaico, que
transforma a luz solar em
eletricidade, e com isso
nossa energia é totalmente
autônoma.

A corrente elétrica alimenta
várias baterias de 12 volts.
Dessas baterias, uma parte
da energia é transformada em
110 volts por um inversor.

É  terminantemente proibido
utilizar equipamentos como
secadores de cabelo,
chapinhas, air fryer e ferro
de passar roupa pois podem
causar uma sobrecarga no
sistema.

REDE ELÉTRICA



QUARTO E ROUPA DE CAMA

Temos um cobertor e um edredom para a cama, que é tamanho
queen size. Todos os itens são devidamente higienizados antes
do check-in de cada hóspede. Disponibilizamos toalhas de
praia.

Todos os itens são da marca Trousseau, e o colchão, Zissou.

BANHEIRO E ITENS DE LIMPEZA

Nosso xampus, condicionador e sabonete são da marca AhoAloe,
à base de Aloe Vera, biodegradáveis e livres de químicos
pesados -- sendo, assim, compatíveis com nosso sistema de
esgoto. Ah, Disponibilizamos repelente! 

Caso seja necessário, temos um kit de produtos de limpeza
encontra-se no banheiro, embaixo do lavatório. 



CAIAQUES:

Disponibilizamos 2 unidades. 

Caso queira usar, você deverá se manter no perímetro da casa
(raio de 1km). 

Pela sua segurança: não desembarque em terra, nem siga sem
rumo nadando ou de caiaque. Existe uma trilha de
“emergência”, onde fica um deck. Essa trilha sai na estrada
de acesso ao Legado, após uma caminhada de 600m. Virando à
direita, você chegará na base do Legado (2km). 

NÃO ACEITAMOS PETS! 

Por se tratar de uma reserva ambiental privada, devemos
respeitar a fauna e flora nativa. Sendo assim, é
terminantemente PROIBIDA a entrada de qualquer tipo de
animal.

Também faz-se necessário a assinatura de um termo de
responsabilidade antes da hospedagem. 



São 24km de terra até a chegada; 
Chuva e barro são uma possibilidade; 
Carros baixos, eventualmente, podem ter algum problema; 
A mãe-Terra é surpreendente, por isso, venha preparado(a)
para tudo, acima de tudo, momentos inesquecíveis.

O Legado oferece uma série de passeios, como trilhas, ida ao
mirante, passeios de kayak, rafting, observação de astros e
bird watching. 
Consulte o site antes de vir: https://legadodasaguas.com.br/ 
Ou converse com a equipe na chegada ao Legado :)

 
 
 

Essa é uma experiência imersiva na natureza.
 



A experiência Altar só é
possível por conta dos

nossos queridos parceiros:


