
PLANTA BAIXA TÉRREO EDIFICAÇÃO PRINCIPAL
ESCALA:1/250
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PLANTA BAIXA SEGUNDO PAVIMENTO EDIFICAÇÃO PRINCIPAL
ESCALA:1/250

N

Cobertura com telhado verde, sistema hidromodular

Estrutura em concreto armado pintado na cor cinza 
escuro

Volume de reservatórios e boiler da cober-
tura, revestido com pedra

Terraço jardim, deck de madeira, lareira e área verde
Passarela em metal e madeira, ligação para o terreno

Cobertura com telhado verde, sistema hidromodular

Floreira em concreto, erguida por perfis metálico, tra-
zendo um aspecto de leveza ao projeto

Estrutura em concreto armado pintada na cor cinza es-
curo

Proteção solar por meio de persianas reguláveis

Piscina com borda infinita voltada ao pôr do sol

Deck com madeira de reflorestamento

 O prédio principal foi “centralizado” no terreno, já 
que o mesmo, além de acomodações, possui os serviços 
básicos do hotel. Nesta edificação encontra-se o salão, que 
pode ser utilizado para uma gama variada de eventos. Ele 
poderá atender casamentos, eventos empresariais, pal-
estras, entre outros. O hotel poderá ser fechado para os 
eventos necessários, e os convidados do mesmo poderão 
se acomodar nos dormitórios e bangalôs. 
 No segundo pavimento do prédio estão dispostos 
os dormitórios, uma sala de jogos e um terraço com áreas 
de estar e lareiras externas. A partir do terraço pode ha-
ver um acesso a outras áreas do hotel por meio de uma 
passarela. O acesso aos bangalôs também é feito pelo se-
gundo pavimento da edificação principal, passando pela 
passarela. Os fluxos de hóspedes ficará separado do fluxo 
de serviços por meio da passarela. 
 Materialidades: as materialidades utilizadas trazem 
aconchego aos usuários. A madeira remete a tranquili-
dade. O revestimento de pedra usado na base remete aos 
muros utilizados para demarcar divisas pelos imigrantes 
alemães. As materialidades são as mesmas utilizadas no 
bangalôs.

1-Hall- 78,07m ²;
2-Recepção- 9,18 m²;
3-Circulação restrita funcionários- 52,06m ²;
4-Bagagens - 5,67m ²;
5-Banheiros;
6-Administração - 31,02m ²;
7-Circulação vertical - 30,82m ²;
8-Estar com lareiras - 42,11m ²;
9-Depósito de limpeza - 13,63m ²;
10-Lavanderia - 13,77m ²;
11-Rouparia - 21,90m ²;
12-Copa e estar para funcionários - 41,81m ²;
13-Cozinha industrial - 121,63m ²;
14-Restaurante café da manhã - 161,00m ²;
15-Salão de eventos - 245,43m ²;
16-Bar - 25,20m ²;
17-Sala de jogos - 99,30m ²;
18-Piscina com deck - 130,75m ²;
19-Pergolado;
20-Circulação hóspedes - 76,78m ²;
21-Área chuveiros para piscina - 31,85m ²;
22-Playground infantil: 434,51m ².

1-Hall - 64,23,m²;
2-Circulação - 73,07m²;
3-Quarto solteiro (com varanda) – 40,39m²;
4-Circulação vertical;
5-Quarto casal (com varanda)– 36,60m²;

6-Quarto com ligação (com ambos os quartos e ambas varandas) – 73,12m²;
7-Sala de jogos – 34,00m²;
8-Estar no terraço com lareiras – 471,91m²;
9-Quarto Master (com varanda) - 36,10m²;  
10-Quarto PNE - 39,13m².


