
Serra da Cantareira, local com lindo 
pôr do sol! 

10 hóspedes 
4 quartos 
9 camas 
3 banheiros e meio 
 
Casa inteira 
Você terá a acomodação do tipo casa de campo só para você. 
 
Jacuzzi 
Este é um dos poucos lugares na região com esse recurso. 

Local privilegiado - excelente casa decorada, rodeada pela deslumbrante natureza formada 
pela mata atlântica. Tucanos, macaquinhos, esquilos e pássaros das mais variadas 
espécies são moradores ao redor desse paraíso, distante a apenas 10 km de São Paulo. 
Além da paz local, há também passeios diversificados: haras c/ passeios a cavalos, trilhas 
para motocross, caminhadas ou bicicletas, visitas ao parque estadual da Cantareira, 
restaurantes diversos, cafés, lojas, etc. 

O espaço 

A casa é rodeada por 6000 metros de área verde, com algumas arvores de frutas, 
gramados, etc. Estamos dentro de um condomínio que oferece ronda/guarda nas ruas e 3 
guaritas de entrada e saída, além da sede da associação. 

As dependências da casa são amplas e cuidadosamente decoradas. Louças variadas, 
relíquias e ornamentos raros, eletrodomésticos completos, fogão industrial, ventiladores, 
Tvs com Sky, telefone fixo, internet/rede, etc, além da riqueza de objetos de decoração, 
louças e demais componentes. 

NÃO SERÃO ACEITOS ANIMAIS bem como MENORES (entre 1 a 13 anos). 

Os 3 dormitórios são suítes, e mais 1 dormitório - conjugado a uma das suítes - 
comportando 10 pessoas bem instaladas. 
Na área externa, as varandas dispões de mesas, cadeiras e espreguiçadeiras além de um 
quiosque com churrasqueira, fogão a lenha, geladeira, cozinha integrada, mesa e cadeiras 
de madeira. 

Dispomos de um casal de caseiros, nossos funcionários, que moram no local e poderão 
dar o suporte necessário durante a estadia. 
Caso haja interesse na contratação de serviços domésticos, o mesmo deverá ser acordado 
com valores à parte das diárias. 

O condomínio oferece lagos e ruas muito arborizadas para caminhadas. A serra da 
Cantareira é bastante conhecida por pessoas que amam a natureza, gostam de trilhas de 
motos, bicicletas e/ou caminhadas. 
Há também vários passeios e locais variados para serem descobertos e visitados na 
região. 
Restaurantes, pizzarias, lojas, parques e cafés valem uma visita! 



Acesso dos hóspedes 

Os hospedes poderão acessar todos os ambientes. Alguns armários e portas - com 
objetos pessoais do anfitrião - serão devidamente fechados, sem que os hospedes sejam 
prejudicados ou constrangidos pela inacessibilidade a esses locais durante sua estadia. 

 


