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Conheça 3 hospedagens

Ana Lígia Dal Bello

Na região, as estruturas geodésicas 
leves são cercadas da natureza típica 
da Serra da Mantiqueira

NO ESTILO DOMO GEODÉSICO SEM SAIR 
DA RMVALE 

N
ão é de hoje que o 
Vale do Paraíba, como 
ainda é conhecido por 

muita gente, é refúgio não só 
para quem vive na caótica capital 
paulista. Seus atrativos, que vão 
do religioso ao gastronômico, 
relacionam-se também com 
a arquitetura e a natureza. É 
o caso das hospedagens em 
formato de domos geodésicos. 
Inspirada nos abrigos utilizados 
pelas mais diversas civilizações 
ao longo dos séculos, a cúpula 
geométrica é composta de 
uma rede de polígonos que 
formam espaços quando unidos 
tridimensionalmente. Na falta de 
uma, apresentamos três opções de 
domos geodésicos em que você 
pode se hospedar sem sair da 
RMVale. Sede do antigo casarão da 

fazenda em que nasceu o autor 
do Sítio do Pica-Pau Amarelo, 
a pequena Monteiro Lobato, no 
interior de São Paulo, abriga uma 
curiosa cabana para dois em 
formato de domo geodésico. Na 
cidade, a estrutura é de madeira 
ecologicamente tratada, mas 
pode ser de bambu ou aço.

Monteiro Lobato

Não bastassem as 
características do município 
-- incrustado na Serra da 
Mantiqueira, com toda sua 
paisagem espetacular --, os 
visitantes que percorrem 140 km 
da capital até Monteiro, como é 
apelidada, também experimentam 
recarregar as energias e apreciar 
a arquitetura e a natureza a dois.
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A quase 50 km de Monteiro, 
chegamos a São Bento do 
Sapucaí, cuja altitude quase 
chega aos mil metros. Morada 
das Pedras do Baú e Ana 
Chata, de trilhas e cachoeiras, 
a cidade também oferece uma 
hospedagem para casal em 
formato de domo geodésico. 

O The Dome, como a cabana 
é chamada, fica no espaço 
Nomad Place, a 4 km da Pedra 
do Baú, a 12 km do centro de 
São Bento do Sapucaí e a 18 km 
de Campos do Jordão. 

São Bento do Sapucaí

O chalé de 38 m2 foi edificado 
em 2020 e está a 3 km de 
distância da estrada de terra, no 
Clube do Mato. Se você acha o 
espaço pequeno, vai admitir que 
foi muito bem utilizado -- contém 
suíte com mezanino, cozinha 
equipada com fogão, forno e 
frigobar, além dos utensílios para 
quem for cozinhar, já que não 
há serviço de delivery no local. 
Wi-Fi, para aqueles que não 
se desligam, ar condicionado, 
estacionamento, banheiro, 
fogueira e ducha elétrica para 
os dias frios também ocupam a 
área. A cadeia de montanhas 
que rodeiam o chalé é vista 
através do painel de vidro. É 
como estar dentro de uma 
gota d’água no meio da horta 
de temperos, chás e vegetais à 
disposição dos hóspedes. 

A reserva do domo geodésico 
de Monteiro Lobato, é feita pelo 
Airbnb. Uma diária pode custar 
a partir de R$900 ou mais, a 
depender da época do ano e das 
taxas incluídas. Fo
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Nossa terceira opção de domo 
geodésico também está em São 
Bento do Sapucaí. Inaugurada no 
começo deste ano, a cabana fica 
a 4,5 km do centro da cidade, na 
serra do bairro do Quilombo. Com 
mercado próximo e acesso rápido 
à área urbana, o Domo Zen fica 
no sítio Frescor da Mantiqueira, 
que produz alimentos orgânicos e 
segue a linha da permacultura.

O chalé geométrico oferece 
cozinha bem equipada, horta 
orgânica, área de fogueira 
privativa, quintal, Wi-Fi, secadora, 
ar-condicionado e estacionamento.  
Talvez uma das melhores 
experiências do Dome Zen seja 
deitar-se e apreciar o céu estrelado 
através do painel de vidro que 
fica sobre a cama -- um luxo para 
quem convive com a poluição e as 
luzes da cidade. g

Apesar da localização 
privilegiada, estar na cabana já traz 
bem-estar à mente e ao espírito. 
Uma cama queen, jacuzzi, cozinha 
completa, banheiro, churrasqueira, 
Wi-Fi, mini hall, fogueira, lareira 
e estacionamento compõem a 
área. Ao contrário do Clube do 
Mato, o Nomad Place aceita a 
presença de crianças e de pets 
sem limite de tamanho. O percurso 
até lá é feito com o UTV 4X4 dos 
administradores. Disponível 24h, 
o transfer está incluído na diária, 
que pode custar R$1.350 ou mais, 
conforme a ocasião. A reserva é 
feita pelo Airbnb.

Céu limpo
A reserva também é feita pelo 

Airbnb e pode custar R$380 ou 
mais, conforme o período de 
agendamento.

As três opções de domo geodésico na região são de encher a vista, não é?
Quem sabe seu próximo feriado inclui passar a noite num desses. Se acontecer, não se

esqueça de nos contar como foi a experiência pelo e-mail redacao@meon.com.br.
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Alpha Lumen na reta final para 
alcançar o Oscar da Educação 

da ASPnet Global.
O Projeto Escola Alpha Lumen é o segundo com maior número de 

indicações em todo mundo, sendo o mais indicado da América 

Latina para concorrer ao principal prêmio da Educação Mundial, 

considerado o OSCAR da área.

São mais de 11.500 escolas em todos os continentes reconhecidas 

com o selo Unesco que entraram na disputa.

www.alphalumen.org.br

VISITE NOSSA
PÁGINA E

SAIBA MAIS

INDICAÇÕES 
AO PRÊMIO
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