
TENDA LUNAR
NOSSA JORNADA DE IMERSÃO NA NATUREZA! =)



Convidamos vocês a se entregarem de corpo e alma para esta vivência, ampliarem a escuta,
abrirem o coração e se encantarem com o desconhecido, assim como nossas crianças fazem.
 
A proposta da jornada é um resgate da essência do campismo: integrar-se com o ambiente de
forma respeitosa e ser agente em habitar com o mínimo impacto possível. A Tenda Lunar está
localizada em uma das trilhas do Voador, no “Lago de Cima”, em meio a uma Natureza
selvagem, cerca de 300 metros da área do camping do nosso Campotel.
 
A vida lá fora, como sempre reforçamos, é o grande atrativo. Banho, banheiro, copinha,
fogueira, mesa de picnic, rede, balanço são os componentes da nossa proposta. O banheiro 
é ecológico, e o chuveiro é aquecido com fogo, que você prepara na salamandra.
 
Imersos na mata atlântica, sem aglomeração, a experiência traduz saúde, harmonia e
tranquilidade, com a certeza de um ambiente seguro. Uma vivência com significado, que nos
dá chance de desconectar para conectar e que não gera apenas fotos bonitas, nem impacto 
no nosso planeta. Estamos pertinho de São Paulo, numa unidade de conservação ambiental - 
o Monumento Natural Estadual da Pedra Grande.
 
Sem internet, sem energia elétrica, sem distrações. O aqui e agora é o presente. Por isso, a
disposição em viver essa experiência é mais do que necessária. O valor está em pertencer, 
dar e receber.
 
Aqui damos algumas dicas para que tenham as informações necessárias para voarem com a
gente nessa experiência, se reconhecendo nos sistemas da natureza!



Coletem pinhas e galhos de pinheiros para ajudar a iniciar o fogo.
Amontoem três pedaços de madeira e coloquem as pinhas junto, bem ao meio das
madeiras. Junto das pinhas coloquem o acendedor e risque o fósforo ou utilize o maçarico.
Assoprem ou abanem um pouco para ajudar o fogo a crescer e iniciar a queima da madeira.
Mantenham o fogo sempre alto, com labaredas, colocando mais lenha periodicamente.
Mantenham a portinha fechada para segurar o calor dentro da salamandra.
Após esse período, basta acionar o chuveiro e pronto! Banho quentinho de até 20 minutos
ininterruptos. Querem mais tempo? Continuem colocando lenha na salamandra. 

CHEGANDO À TENDA LUNAR
Vocês desembarcarão na Recepção do Voador, na área central do Camping. As bagagens,
insumos e demais itens serão levadas por nossa equipe até a Tenda. Vocês iniciam a jornada
numa deliciosa caminhada, cerca de 300 metros desse ponto de chegada. Recomendamos a
utilização de mochilas e a decisão consciente da quantidade de itens trazidos. Ah, e venham
com tênis ou bota para essa caminhada. É mais confortável =)

DORMINDO NA CASA DA LUA
Nossas crianças brincam que a tenda é a casa da lua! Então, sintam essa energia e se deixem
levar pelo lúdico da experiência.
 
A tenda é uma estrutura geodésica de ferro e lona, que colabora muito com a ativação desse
ponto energético no Voador, ancorado pela geometria sagrada. É decorada com cama de
casal, colchões de solteiro para até duas crianças (quando houver), travesseiros, mantas de
microfibra e edredom da montanha. O piso é de tablado de madeira com cobertura térmica, e a
iluminação é toda a luz de velas. Isso mesmo, não há energia elétrica.
 
Há quatro janelas para ventilação. Podem ficar abertas todo o período, pois ajudam na
ventilação e têm tela para evitar a entrada de pequenos insetos. Porém, sempre
se lembrem de fechá-las quando a chuva chegar, garantindo inclusive o velcro! Mantenham
sempre a porta fechada =)
 
BANHO A DOIS: UM NA FOGUEIRA E OUTRO NO CHUVEIRO!
Seu banho começa com uma bela fogueira! Recomendamos que se inicie às 17h para que o
banho seja a partir das 19h. Isso mesmo, o tempo para aquecer a água é de, aproximadamente,
2h. Se desejar começar mais tarde, tenham em mente a necessidade de 2h de ritual =)
         

 
Aproveitem esse tempo para queimar, 
transformar aquelas atitudes, hábitos 
e crenças que querem modificar 
em sua vida. Intencionem a queima, 
se conectem com o fogo, se percebam 
no processo. E relaxem, 
apreciem esse ritual.

IMPORTANTE: para segurança de todos, é
proibido utilizar o álcool gel ou líquido 70º

(disponíveis no banheiro) para acender a
fogueira. Pedimos cautela no manuseio durante

a estada, principalmente a observação das
crianças. Fogo e brincadeira não combinam!



ORQUESTRA DOS ANIMAIS: AQUI O AMBIENTE É DELES! 
Raposas, lagartos, lebres, cobras, aranhas, sapos, macacos, pássaros... Os mais diversos podem
visitá-los, principalmente se houver comida disponível. Cuidem mantendo o lixo orgânico
sempre fechado na lixeira do móvel da Copa, e as portas da barraca e do banheiro sempre
fechadas! 

Aproveitem o que há de mais lindo em escutar todos esses animais à sua volta. Abram os
ouvidos e percebam a orquestra, os espaços de silêncio e as conversas que se intercalam!
Se atentem aos seus sentimentos. Se houver medo, investiguem! Se houver paz, curtam! 
Se houver alegria, compartilhem. Convidem a família para essa observação e contemplação. 
São momentos raros como esses que nos permitem aquietar, adentrar ao nosso campo sutil.
Aproveitem!

AUTONOMIA E SABORES AO AR LIVRE
No formato Temporada, as refeições não estão inclusas no pacote. A Tenda Lunar conta com
copa de apoio com fogareiro e os utensílios necessários para o preparo das refeições, além de
chaleira, cafeteira e cooler com gelo. Tudo o que você precisa para não sair daqui =) 
 Disponibilizamos uma geladeira e microondas no nosso restaurante, Barracão, há 05 minutos
de caminhada. Você leva os alimentos em uma bolsa térmica fornecida por nós.
 
Disponibilizamos álcool 70% para higienizar a superfície das mesas e bancos do Barracão. É de
responsabilidade do usuário a higienização, assim como o respeito pelo distanciamento.

Fiquem à vontade para trazer seu vinho para curtir à noite. Caso não tragam, temos garrafas
disponíveis para venda no Barracão. Basta pedir à nossa equipe! Não se esqueçam de higienizar
a garrafa na retirada. O valor do vinho é R$ 50,00 e pode ser pago no momento do check-out.
Caso necessitem de taças de vinho, solicitem também no Barracão.



Não esqueçam de trazer máscara para todos os integrantes da barraca. Ela será de uso
obrigatório. Caso seja esquecida, temos a máscara do Voador, de algodão reutilizável, no
valor de R$ 10 reais.
Toalha de banho, de rosto, roupas confortáveis, leves e quentes.
Garrafinha d’água, boné e roupa de banho para quem não resiste ao lago.
Vale uma galochinha e capa de chuva. A gente não convida a chuva para, mas, às vezes, ela
insiste em chegar.
Coloquem na nécessaire repelente e protetor solar.
Tragam lanterna! Nós disponibilizamos uma de longo alcance na tenda, mas vale
complementar. A iluminação é somente a luz de velas, ou seja, não há energia elétrica.
Para as trilhas, tragam bota adequada e calça. Tênis não combina com trilhas =)
Para aproveitar ainda mais, sugerimos que tragam jogos de sua preferência. 

VIVENDO EM HARMONIA COM A NATUREZA
Na Tenda Lunar, nossa proposta é fazer juntos, no tempo da Natureza. Olhos e ouvidos
atentos para um verdadeiro banho de floresta. O convívio com a orquestra do silêncio e o
contato com os elementos conduzem a magia dessa vivência. Apreciar a presença do vento e
da chuva, aquecer a água com o fogo, andar descalço, sentir a potência da natureza reverberar
em si. Por isso, não há sinal de telefone, nem energia elétrica. 
 
A gestão dos resíduos também acompanha as melhores práticas, garantindo a preservação de
nossa área protegida. Nós guiamos essa vivência com o suporte necessário, fornecendo tudo
que é preciso para a estada ser completa, como lenha, produtos biodegradáveis, velas e
utensílios.
 
Uma informação importante sobre os lixos
Na Copa, há um cesto de lixo para recicláveis do lado de fora e um exclusivamente para coleta
de resíduos de alimentos (seja para cozidos ou crus) na parte interna do armário da Copa.
Usem-no sem moderação! Nunca deixem restos de alimentos aparentes. Lembrem que estão
em área de mata, com presença de animais nativos. O alimento mal dispensado é um grande
atrativo!

CHECK LIST PRA FICAR BEM EQUIPADO
As temperaturas ficam amenas durante o dia (20 a 25 graus) e frio à noite (05 a 10 graus).
Nosso serviço de hospedagem oferece todos os itens para um boa e quentinha noite de sono.



Vista-se em camadas: fazem o corpo guardar mais calor. Blusão Fleece + Casacos e
Jaquetas impermeáveis (principalmente se houver chuva)
Acessórios: meias, luvas, gorros e cachecóis. Se for muito friorento nos pés, invista em
duas meias. Manter os pés quentes é a dica da dica.
Frio do amanhecer e noite: além as camadas e acessórios, a calça segunda pele e uma
botinha com pele são ótimas.
Roupas para o dia / trilhas: um casaco leve impermeável corta o vento e mantém o corpo
numa temperatura boa.
Para dormir: a dica é repetir as camadas inferiores e superiores e uma meia extra para
garantir os pés quentes. Dormir de gorro para manter a cabeça quentinha é uma boa
também.

E AQUI VÃO AS DICAS PARA OS MAIS FRIORENTOS ;-)
Algumas dicas de como se vestir e ter a melhor experiência possível no clima de montanha.
Aqui a amplitude térmica é grande. Mesmo no verão, é possível que a temperatura caia para 15
/ 16 graus à noite. Elas valem mais para os friorentos ou para o inverno. Mas sempre é bom
saber, pois o frio às vezes chega mais cedo.
 



É imprescindível a utilização de máscaras durante a estada nas áreas comuns do Voador.
Quando estiverem na tenda, utilizando seu próprio quintal, o uso será dispensado. 
Estão disponíveis pontos de sanitização pessoal em diversas áreas do hotel.
São oferecidos álcool 70% e álcool gel na Tenda, assim como detergente biodegradável e
bucha vegetal para higienização do kit alimentação.

Toda equipe do Voador segue os protocolos, utilizando os EPI’s necessários e adequados ao
exercício da função.
O andar térreo da Nave-Mãe, casa principal, está dividido em duas áreas, com mesas e sala
de estar, disponível para todos os hóspedes. Disponibilizamos álcool 70% para higienizar a
superfície dos sofás, poltronas e outros.
É de responsabilidade do usuário a higienização, assim como o respeito pelo
distanciamento mínimo. 
Tanto na Nave-Mãe, quanto no Barracão há pontos para carregar celular ou outros
equipamentos.

Aproveite para caminhar, visitar a Queda D'Água, brincar nos jardins, no lago. 
Parquinho: a higienização, uso de máscara e distanciamento precisa ser garantido pelos
pais. Relembrando, crianças são o nosso maior desafio.
SUPs (stand ups): os SUPs e coletes devem ser higienizados a cada uso. Brincadeiras no
lago sempre são boa pedida. É próprio para banho.
Há sempre algo vivamente acontecendo no Voador, seja na horta, nos cuidados com os
jardins, nas rotinas que pulsam aqui. É só chegar =) 

VAMOS FALAR UM POUCO SOBRE AS DEMAIS VIVÊNCIAS & SERVIÇOS DO VOADOR.
ELAS TAMBÉM ESTÃO DISPONÍVEIS PARA VOCÊS
 
SOBRE VOAR COM CUIDADO

 
SOBRE NOSSA EQUIPE & ESPAÇOS

SOBRE O QUE FAZER
A experiência no formato Temporada é 100% independentes, garantindo o isolamento e
distanciamento que o momento pede. Não há vivências guiadas ou jornadas de oficinas na
agenda, mas você verá a vida que há na pequena comunidade de residentes, responsável por
cuidar dos espaços do nosso patrimônio natural. 

Ficou sem ideia do que fazer? Chama a gente =) Claro que estamos aqui para auxiliar a tornar
essa jornada ainda mais especial e divertida para todos!



É ISSO, VOADORES! ESTAMOS ANSIOSOS PELA CHEGADA DE VOCÊS! 
Estamos cuidando de todos os detalhes para que seja inesquecível!
E fiquem tranquilos: caso precisem localizar alguém da nossa equipe a qualquer momento,
um rádio está disponível na Tenda Lunar. Basta chamar quando precisar!
ATÉ BREVE!


