
 
 

Experiências únicas e transformadoras  
Comuna do Ibitipoca 

5 dias, 4 noites  
Conceição do Ibitipoca – Minas Gerais, Brasil 

 

 

 

Um espaço que busca uma relação harmônica 
entre o ser humano e a natureza, provando que a 
convivência entre as pessoas, com respeito à 
diversidade, é fundamental para um futuro 
próspero. 

A partir de  

R$ 3.055,00 por pessoa em apartamento duplo 

Saiba mais 

O Parque Estadual do Ibitipoca é uma das atrações 
mais visitadas de Minas Gerais. A área possui uma 
fauna e flora riquíssimas, com diversas espécies 
ameaçadas de extinção ou endêmicas, que 
existem apenas naquela região. Uma paisagem, 
composta por um mosaico diversificado de 
campos rupestres, Mata Atlântica e Cerrado. A 
região está sobre uma região quartzítica, o que faz 
com que existam paisagens repletas de penhascos 
e paredões. Tudo isso cortado pelo rio do Salto, 
cuja ação da água ocasionou cavidades naturais, 
onde hoje existem piscinas e cachoeiras. 

A Comuna está na região no parque. Possui 
experiências de imersão na natureza e a 
comunidade, para que cada hóspede se reconecte 
à sua essência em momentos de felicidade e 
contemplação. Atrações artísticas, culturais, 
gastronômicas e esportivas para aproveitar cada 
momento intensamente. Um projeto 
socioambiental experimental focado no homem e 
sua casa, o planeta. 

Destaques:  

• Construções em estilo colonial em um 
cenário que revela sofisticação e elegância 
de forma sustentável;  

• Oportunidade de saborear no jantar alguns 
pratos criados pelo renomado chef Claude 
Troisgros;   

• Atividades como: Yoga todas as manhãs 
(para hóspedes do Engenho), stand up 
paddle, bird watching, mirantes para 
apreciação de pôr e nascer do sol 
inesquecíveis, meditação;  

• Possibilidade de almoços e jantares 
inesquecíveis ao ar livre em lugares 
remotos. 



 
 

  ROTEIRO 

1° dia - Comuna Ibitipoca 

Chegada por conta própria e check-in no hotel. 

O hotel:  

Os mais de cinco mil hectares da Comuna se estendem pelos municípios de Lima Duarte, Bias Fortes e 

Santa Rita do Ibitipoca, contornando e atuando como um cinturão de proteção para o Parque Estadual do 

Ibitipoca. 

A Comuna do Ibitipoca traz consigo grandes ideais: tornar-se um referencial turístico com visibilidade 
global, dando sustentabilidade à parte de projetos de preservação ambiental e desenvolvimento social à 
Serra do Ibitipoca. É por isso que a qualidade dos serviços está sempre em alta.  

A Comuna prioriza produtos feitos pelos moradores da região. O leite, o pão, o melado, o fubá, os legumes 
e os vegetais são todos de produção própria ou comprados dos produtores rurais da serra. Assim, além de 
ajudar o desenvolvimento da região, a Comuna oferece a você uma grande experiência cultural e de 
tradição local.  
Falando em tradição, ela também está presente na arquitetura das construções, incluindo a própria 
Fazenda do Engenho, que apesar de ter sido reconstruída em 2008, exibe as características típicas da região 
nos mínimos detalhes.  

Toda a equipe é composta por moradores da região, mantendo o local ainda mais fiel às tradições e 
costumes dos moradores. 

2° dia - Comuna Ibitipoca 

Dia livre para atividades pessoais. 

Experiências:  
• Yoga todas as manhãs (para hóspedes Engenho); 
• Academia; 
• Stand up paddle; 
• Bird watching; 
• Mirantes para apreciação de pôr e nascer do sol inesquecíveis; 
• Meditação; 
• Quadra poliesportiva de areia; 
• Festival de pizza (noites de sábado no Mogol); 
• Música ao vivo consultar agenda; 
• Apresentação de peças teatrais Companhia do Sol (consultar agenda); 
• Contato com a tradição local; 
• Trilhas e cachoeiras incríveis 
 
3° dia - Comuna Ibitipoca 
Dia livre para atividades pessoais. 



 
 

 
O que fazer: 

A Comuna é repleta de atrações naturais que só mesmo um lugar mágico pode oferecer.  
O passeio ao topo da Pedra do Gavião é um luxo garantido pela natureza. Depois de uma belíssima 
caminhada pela natureza, o prêmio: uma vista para o Parque Estadual do Ibitipoca a 1.500 metros de 
altura.  
O Circuito das Águas pode ser feito à cavalo, de moutain bike ou a pé, e passa por cachoeiras e piscinas 
naturais incríveis para se refrescar e lavar a alma. O mesmo vale para a Gruta das Andorinhas, uma gruta 
com queda d’água como você nunca viu igual. 

Um passeio cultural imperdível é o Arraial Mongol, que passa por um pequeno e tradicional povoado da 
região que transborda características originais. Por fim, e não menos especial, está o Parque Estadual do 
Ibitipoca, com paisagens naturais como penhascos, rochas, paredões, pontes naturais, cavernas, grutas, 
cachoeiras, belíssimas quaresmas floridas e muito mais. 

4° dia - Comuna Ibitipoca 

Dia livre para atividades pessoais. 

Customize: 
Para trazer ainda mais charme à sua estada existe a opção de incrementar seu momento com 
apresentações musicais, grupos folclóricos, celebrações ao pôr do sol no alto da montanha, passeios a 
cavalo, trilhas e travessias de bicicleta, massoterapia, almoços e jantares inesquecíveis ao ar livre em 
lugares remotos. 
Nossa estrutura original pode ainda ser adaptada para ocasiões especiais, por exemplo proporcionando 
momentos memoráveis em retiros, comemorações de aniversários ou celebrações de casamentos. 

Sem dúvidas é uma oportunidade singular de reunir um grupo exclusivo em uma atmosfera única, 
acompanhada por uma culinária de dar água na boca, serviços de spa, atividades ao ar livre, experiências 
surpreendentes e espaços diferenciados que vão tornar qualquer reunião mais proveitosa. 

Dispomos de 10 diferentes circuitos em meio a paisagens deslumbrantes, cachoeiras e montanhas da 
Comuna que podem ser cumpridos a pé, de bicicleta trek/elétrica, ou a cavalo. 

Um convite para os hóspedes estarem em contato com a natureza enquanto se exercitam e conhecem 
nosso espaço. 

  
5° dia - Comuna Ibitipoca 

Check-out até as 12h. 

 

 

 



 
 

  INCLUI 

• 4 noites de hospedagem na Comuna de Ibitipoca na categoria escolhida; 

• Todas as refeições: café-da-manhã, almoço, chá-da-tarde e jantar; 

• Bebidas não-alcoólicas: água, sucos naturais, chás e café; 

• Passeios guiados a pé; 

• Seguro Viagem Gta Nacional R$ 30.000. 
 

NÃO INCLUI 

• Traslados; 

• Antecipação no horário de chegada (early check-in); 

• Prorrogação no horário de saída (late check-out); 

• Passeios opcionais; 

• Bebidas durante as refeições incluídas e outras refeições não mencionadas; 

• Taxas de entrada e serviço de guia durante o tempo livre; 

• Extras de caráter pessoal como: lavanderia, telefonemas, bebidas, alimentação extra, gorjetas; 

• Aéreos não mencionados como inclusos; 

• Suplemento para os dias de festivais nacionais (se houver); 

• Gorjetas, maleteiros e despesas pessoais; 

• Extras cobrados nos traslados para excesso de bagagem e atrasos de voos; 

• Tudo o que não mencionado em “Pacote inclui”. 

 

VALORES e CONDIÇÕES 
 

  Hotel Fazenda 

Single* Duplo* 

BRL 4.832,00 BRL 3.055,00 

*Preços por 
pessoa 

*Preços por 
pessoa 

    

CONCEIÇÃO DO IBITIPOCA - COMUNA DO IBITIPOCA - Mogol (Humboldt Loft, Freud Loft, Wangari 

Maathai) 
 

 



 
 

  Hotel Fazenda 

Single* Duplo* 

BRL 7.990,00 BRL 5.050,00 

*Preços por 
pessoa 

*Preços por 
pessoa 

    

CONCEIÇÃO DO IBITIPOCA - COMUNA DO IBITIPOCA - Engenho Lodge (Suite Engenho)  

 

  Hotel Fazenda 

Single* Duplo* 

BRL 12.945,00 BRL 7.540,00 

*Preços por 
pessoa 

*Preços por 
pessoa 

    

CONCEIÇÃO DO IBITIPOCA - COMUNA DO IBITIPOCA - Remote (Isgoné Loft) 

 
 
CONDIÇÕES: 
 
Validade: até 20/12/2020 - Durante períodos de congressos internacionais e/ou nacionais, eventos, 
feriados e datas comemorativas, meses de julho, agosto e novembro os valores estão sujeitos a 
alterações sem aviso prévio. Consulte-nos para caso de suplemento; 
Seguro: válido para pessoas com até 64 anos de idade, acima dessa faixa etária as condições devem ser 
consultadas; 
Crianças: todas as idades são muito bem-vindas em todas as opções de hospedagem, exceto no 
Engenho Lodge, onde a idade mínima é 8 (oito) anos; 
Horário de check-in: 14h 
Horário de check-out: 12h 
Políticas de cancelamento/pré-pagamento: Consulte-nos para maiores informações. 
Notas importantes: 

As diárias de Sexta, Sábado e Feriados são em torno de 20% mais altas;  
As diárias se iniciam às 14h e terminam às 12h. Caso haja disponibilidade, early check-in (12h) e late 
check-out (15h) custam R$ 350 cada por suíte; 
Camas extras estão disponíveis por uma taxa extra de R$ 900/cama por noite, exceto no Eagle's Nest 
Loft, aonde camas extras não são permitidas; 



 
 

Os passeios são feitos pela Comuna (compartilhado entre os hóspedes). Caminhadas guiadas estão 
inclusas na diária. Outras atividades como bike, cavalgada, 4x4 são opcionais e preferencialmente 
fechadas localmente, direto com a Comuna, mas temos os valores se precisarem. 
Bicicleta (convecional) 
R$ 50,00 passeios com até 4h 
R$ 100,00 passeios com mais de 4h 
Bicicleta elétrica (Caloi) 
R$ 190,00 passeios com até 4h 
R$ 290,00 passeios com mais de 4h 
Bicicleta elétrica (Sense) 
R$ 250,00 passeios com até 4h 
R$ 390,00 passeios com mais de 4h 

Cavalos 
R$ 250 passeios com até 4h 
R$ 400 passeios com mais de 4h 

 
Carro 4x4*  

R$ 500,00 passeios com até 4h 
R$ 900,00 passeios com mais de 4h 
* Motorista incluso. Por questão de segurança, apenas nossos profissionais estão aptos para dirigir 
durante os passeios contratados. Taxa ambiental por uso de veiculo próprio: R$ 200 dia (os fundos 
arrecadados são destinados ao projeto Zero Footprint)  

 



 
 

 

  FORMAS DE PAGAMENTO 

Para pagamento à vista: 

Após a confirmação, mediante depósito e envio de comprovante bancário 
A emissão somente será efetuada após a liquidação 

Para pagamentos com cartão: 

Entrada 25% + saldo em até 6 x sem juros (MASTER, VISA, DINERS, AMEX,ELO)* Não aceitamos outros 
cartões 
Estes valores expressam uma cotação e serão fixados somente no ato da confirmação de reservas. 
São, portanto sujeitos à alteração sem aviso prévio. 

  INFORMAÇÕES 

Melhor época: 

O ano todo é possível visitar a Comuna do Ibitipoca, porém é importante ficar atento ás temperaturas 
que pretende visitar. Por ser uma região de serra e altitutes elevas (+1200 m) o clima é tropical de 
altitute.  
Invernos são frios e secos (entre maio á setembro) ideal para aproveitar o clima friozinho da serra, 
trilhas e os festivais do meio do ano. No verão (entre novembro a janeiro) com bastante chuva e 
clima mais ameno é o ideal para aproveitar os banhos das caichoeiras e piscinas naturais.  

Como chegar: 

A Comuna do Ibitipoca está localizada a 510km de São Paulo, 270km do Rio e 350km de Belo 
Horizonte. Você pode pegar um voo até Juiz de Fora (JDF) seguido de um transfer de apenas 1h30min 
(apróx. 86 Km). Uma pista de pouso para pequenos aviões também está disponível no local. 

Notas importantes: 

O que levar: 

- Repelente; 

- Medicamentos de uso pessoal. 

- Protetor solar; 

- Boné; 

- Tênis ou bota de caminhada confortável; 

- Garra d´água 

- Roupas leves; 

- Roupas de banho; 

- Toalha para passeios; 

- Agasalho; 

- Capa de chuva; 



 
 

- Câmera fotográfica; 

 

O que fazer: 

A Comuna do Ibitipoca é repleta de atrações naturais que só mesmo um lugar mágico pode oferecer. 

O passeio ao topo da Pedra do Gavião é um luxo garantido pela natureza. Depois de uma belíssima 
caminhada pela natureza, o prêmio: uma vista para o Parque Estadual do Ibitipoca a 1.500 metros 
de altura. 

O Circuito das Águas pode ser feito à cavalo, de moutain bike ou a pé, e passa por cachoeiras e 
piscinas naturais incríveis para se refrescar e lavar a alma. O mesmo vale para a Gruta das Andorinhas, 
uma gruta com queda d’água como você nunca viu igual. 

Um passeio cultural imperdível é o Arraial Mongol, que passa por um pequeno e tradicional povoado 
da região que transborda características originais. 

Por fim, e não menos especial, está o Parque Estadual do Ibitipoca, com paisagens naturais como 
penhascos, rochas, paredões, pontes naturais, cavernas, grutas, cachoeiras, belíssimas quaresmas 
floridas e muito mais. 

Bom saber: 

Celular e Internet: na região da Comuna do Ibitipoca, os celulares funcionam de forma limitada, 
sendo o melhor sinal da operadora VIVO. Tem WI-FI em todas as acomodações, exceto no Eagle's 
Nest Loft. 

Curiosidades: 

Se baseiam em uma das metas da Agenda 21: “adotar a sustentabilidade para mudar os rumos do 
crescimento econômico global ambientalmente predatório e socialmente excludente”. 

O programa Zero Footprint complementa o trabalho de conscientização, viabilizando meios para a 
compensação dos impactos individuais ou empresariais gerados no dia a dia. Em parceria com o 
aplicativo GoGreen é realizado o cálculo da pegada gerada no planeta e a partir do resultado, a 
Comuna atua junto à comunidade vizinha para o plantio de árvores nativas. 

A circulação de veículos na área da Comuna é reduzida e existe uma taxa que é convertida para o 
plantio e cuidado de mudas internamente. 

Na região que agora compõe a Comuna do Ibitipoca, muitas populações diminuíram drasticamente 
e hoje fazem um trabalho de ReWild para reverter essa situação. 

Atualmente o projeto trabalha com especialistas tem três frentes de ação: 

• A reintrodução da anta; (PROTAPIR e MIB); 

• A reintrodução de macucos e jacutingas; (UFV, MIB, Airom Ambiental e CRAX); 

• O manejo para revigoramento populacional do Muriqui, o maior primata não humano das 
Américas, criticamente ameaçado de extinção (MIB). 

 
 

 


