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 A rota turística projetada fará a integração do hotel com o en-
torno e história do local. O passeio a carroça será em uma rota mais 
curta, passando somente no antigo centro comercial da região. O pas-
seio a bicicleta será em uma toda mais extensa, passando por outros 
bairros. As bicicletas serão disponibilizadas no hotel. O passeio será 
guiado e contará com a parceria da comunidade local na realização 
das atividades. Desta maneira o hotel servirá como nova ferramenta 
de renda para as propriedades rurais que possuem potencial. É SUS-
TENTÁVEL a integração com a comunidade, auxiliando e permitindo 
novas possibilidades a ela. 
 PARADAS (tempo contado utilizando bicicletas apartir do 
hotel): 1 - 400m (2min) Antiga padaria, será reaberta como padaria, 
poderá mostrar como os pães eram preparados em fornos antigos. 2- 
800m (3min) Antiga moenda, poderão ver como é feita a extração do 
suco de cana. 3- 1,1km (5min) Antiga residência para visitação com 
móveis antigo e pinturas nas paredes, visita guiada com proprietário 
Elio Dahmer, escritor do Livro A Imigração Alemã. 4- 1,3km (7min) 
Igreja Sião, igreja centenária onde foi batizado o presidente do Brasil, 
Ernesto Geisel. 5- 1,4km (7min) Antiga casa comercial, visitação ao 
viveiro de mudas do proprietário. 6- 1,8km (12min) Museu Wiethold-
er, contemplação da edificação construída em 1870 e museu com peças 
históricas guardadas por seu antigo dono. 7- 2km (20min) Residência 
antiga enxaimel com produção de leite de cabra, onde será comercial-
izado leite e queijo de cabra. 8- 1,5km (7min) Ruínas do antigo salão 
de festas da comunidade. 9- 1,7km (8min) Antiga casa do professor e 
pastor da comunidade. 10- 1,8km (9min) Antiga residência enxaimel, 
produção de cogumelos, apresentação do cultivo e venda de produtos. 
11- 2,2km (12min) Antiga casa enxaimel, produção de mel e produtos 
derivados, apresentação do cultivo de abelhas, retirada do mel e pro-
dução de cremes com própolis. 12- 2,8km (18min) Antiga casa enx-
aimel com vista para a área central do município. 13- 3,5km (22min) 
Prefeitura Municipal de Westfália, conhecer a prefeitura e o parque de 
eventos. 14- 1,1km (3min) Antiga casa enxaimel, visitação a açudes de 
piscicultura.

GUARITA: A guarita única faz a manutenção de entradas e saídas do hotel. No pórtico estão as entradas e saídas para o hotel e 
o casarão pré-existente. Na lateral com um portão rústico está a entrada do caminhão de leite e passagem do trator para saída a 
passeios. Uso de hóspedes, visitantes e de serviços.

ÁREA RURAL: espaço será para manutenção de vacas leiteiras com platio de pasto para alimentação das mesmas. 

EDIFICAÇÃO ANIMAIS: Animais como, porco, galinha, ganso, pato, ovelha, cavalo e vacas podem ser encontra-
dos neste espaço. A edificação faz parte de uma propriedade rural atuante no mercado, nela é produzido  leite para 
o hotel e o excedente é vendido para uma cooperativa da região. Nela os hóspedes poderão tirar leite das vacas de 
forma manual e por meio de equipamentos. Os hóspedes podem ainda alimentar e acariciar os animais existentes no 
local. Além disso, em alguns momentos do dia ovelhas são soltas em alguns pontos do hotel, fazendo a manutenção 
da grama e caracterizando ainda mais uma fazenda. 

CASARÃO PRÉ-EXISTENTE: Construído a 80 anos o casarão abriga o tradicional café colonial e a uma loja de produtor coloni-
ais produzidos pela comunidade local. A construção anexada a pré-existência contempla uma cozinha que será utilizada para o 
café colonial e cursos de culinária. A ligação entre as duas edificações é feita pelo deck de madeira com espaço para mesas e uma 
circulação com rasgo de vidro onde são finalidas as comidas servidas do café colonial. Uso de hóspedes e visitantes.

CASA PRÉ-EXISTENTE - CASEIRO: As edificações pré-existentes de boa qualidade foram mantidas e serão utilizadas pelo 
caseiro e para guardar maquinários e utensílios utilizados para manutenção do hotel. Não destruindo o que está em bom estado 
para construir algo de novo também é ser sustentável. Uso restrito do caseiro e funcionários do hotel. 
CASA PRÉ-EXISTENTE - MIRANTE: A edificação enxaimel em ruínas será mantida e junto a ela foi projetado um mirante 
com vista para o entorno. A trilha ecológica que acontece durante a tarde acabará no local, próximo ao horário do pôr do sol, 
que poderá ser acompanhado pelos visitantes. Uso de hóspedes.

BANGALÔS: Os bangalôs foram projetados para pessoas que querem usufriur de tranquilidade e conforto. Eles 
foram inseridos em meio a natureza, onde os passeios de carro e pedestres foram sepadados para que haja uma 
menor interação entre os mesmos. Uso de hóspedes.
BAR/PISCINA/SALA DE JOGOS: Próximo a edificação principal encontra-se o bar e sala de jogos integrado. A pi-
scina esta disposta em um nível abaixo da edificação. Ela possui um deck com pergolado, área de mesas, uma prainha 
e a parte mais profunda do terreno. Ao oeste ela possui borda infinita, e abaixo dela um percurso possui uma visual 
interessante da água descendo pela piscina no revestimento de pedras. Uso de hóspedes.

EDIFÍCIO PRINCIPAL: Ele está centralizado no projeto por conter os principais serviços do mesmo. No térreo es-
tão os serviços administrativos, de limpeza, áreas para alimentação e salão de eventos. No segundo pavimento estão 
localizados os quartos, sala de jogos e um terraço para acesso da área externa por meio de uma passarela. A outra 
passarela encontrada dá acesso aos bangalôs. Uso de hóspedes e funcionários. 
POMAR: O pomar foi colocado próximo ao a edificação principal e com acesso direto aos serviços para a fácil col-
heita dos alimentos que serão servidos para os hóspedes. Os hóspedes também poderão colher os frutos a qualquer 
momento do dia.  Uso de hóspedes e funcionários.
HORTA: A horta também está próxima ao acesso de serviços. Com a horta os hóspedes poderão ter uma ligação com 
a terra. Uso de hóspedes e funcionários.
AÇUDE: Foi criado um lago artificial para criação de peixes e pesca de lazer. O local contém um deck para tal. Uso 
hóspedes. 
PISTA CARRINHO DE LOMBA: Em uma parte com maior desnível foi criada uma pista de carrinho de lomba como 
era feito antigamente pelas crianças. Uso hóspedes. 
ARVORISMO E TIROLESA: Em meio as arvores foi criado um espaço para arborismo e tirolesa, trazendo assim, 
mais aventuras ao hotel. Uso hóspedes. 

As VAGAS DE ESTACIONAMENTO foram criadas próximo a edificação principal e ao café colonial. Elas estão disposas em 
meio a natureza, sem forma rígida e sem pavimentação, para que assim não chamem a atenção. Entre a edificação principal e 
o estacionamento foi criada uma cobertura leve para proteção em momentos de chuva e criada uma ligação entre os estacio-
namentos para o caso de eventos maiores no café colonial. 

N

PLAYGROUND INFANTIL: espaço que se utiliza da inclinação do terreno para formar brinquedos que estimulem 
a criatividade nas crianças. Uso hóspedes.

IMPLANTAÇÃO
ESCALA:1/1000
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LEGENDA:
1- Guarita de acesso ao hotel;
2- Acesso caminhão e trator;
3- Via acesso veículos;
4- Casarão pré-existente com ampliação da cozinha 
e deck, utilizado para café colonial, cursos e loja de 
produtos coloniais;
5- Estacionamento em meio as árvores;
6- Estacionamento carga e descarga serviços;
7- Cobertura ligação estacionamento com edifi-
cação principal;
8- Área da piscina com borda infinita;
9- Edificação principal do hotel;
10- Bar e sala de jogos;
11- Bangalôs;
12- Casa caseiro;
13- Depósito de equipamentos e materiais;
14- Edificação pré-existente enxaimel em ruínas 
com mirante em madeira;
15- Trilha ecológica e trilha noturna do terror;
16- Passeio pedestres;
17- Ciclovia pavimentada com brita cerâmica ver-
melha;
18- Corrego;
19- Pomar frutífero;
20- Horta;
21- Pista carrinho de lomba;
22- Edificação animais;
23- Área esportes radicais: arborismo e tirolesa;
24- Playground infantil;
25- Lago artificial para pesca de lazer com deck;
26- Silo trincheira, para armazenar silagem para as 
vacas;
27- Árvore Ipê roxo existente no local, por esse mo-
tivo o hotel recebeu esta nomenclatura;
28- Passeio serviços; 
29- Piquetes para vacas;
30-Playground brinquedos aventura.
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