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  A Preexistência  tem como concei to  a 
introspectividade dos elementos e ambientes 
presentes neste espaço, criando experiências íntimas 
e individuais para cada uma das pessoas que a utiliza. 
A pouca iluminação natural e a utilização de materiais 
com aspectos de pureza e naturalidade salientam esta 
experiência. 

  O bloco destinado ao Spa, tem como conceito a 
privacidade e relaxamento,   levando ao usuário a 
negligência do externo e o aproveitamento máximo do 
ambiente,  onde ut i l iza e lementos natura is 
encontrados na região para a utilização nos 
tratamentos, como é o caso da Vinoterapia aplicada 
nos banhos.

  O bloco das Suítes tem por conceito a 
conectividade do hóspede com o entorno. Desta 
maneira é possível alcançar através das aberturas 
que prolongam-se em forma de varandas, as 
videiras que localizam-se na extensão do terreno, 
tendo uma relação direta com o meio ambiente.    

  Os  Pát io  Externo ,  t raz  a  ide ia  de 
aproximação do usuários com a edificação, 
criando entre os blocos da Preexistência e do Spa 
um espaço introspectivo e flexível, capaz de 
promover diversos tipos de eventos e programas 
ao ar livre em qualquer período do dia, criando 
uma extensão do restaurante.     
 

  A Passarela de articulação, e os Estares 
localizados nos dois novos blocos, buscam a 
visualização das casas históricas localizadas na 
Vila 21 de Abril. Assim, ao utilizar estes espaços o 
usuário é conduzido a contemplar a paisagem 
histórica e arquitetônica desta região, na qual 
também tem grande importância turística.      
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7- Cozinha
8- Estar
9- Sanitários
10- Recepçao Spa
11- Spa/Massagens
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1- Recepção
2- Vest. Func. 
3- Lobby
4- Administrativo
5- Copa
6- Restaurante

 
    

Caráter dos Ambientes:
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Corte A’’ 
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Planta Baixa Primeiro Pavimento  
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 Perpesctiva Hall 

 Perpesctiva recepção 

 Perpesctiva bar 

 Perpesctiva restaurante

 Perpesctiva área externa

 Perpesctiva passarela
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