
jardim ecológico & cultural 



somos um jardim eco cultural no meio da 

mata atlântica dedicado à música e natureza. 

Em um percurso ascendente de 26 jardins, 

entre um vale e uma colina, encontra-se a 

ligação entre cotidiano, som, ciência, e meio

ambiente.  

arte e 

natureza

UANÁ ETÊ



BREAK

SECTION 
There are many variations of passages of 

lorem ipsum available, but the majority have 

suffered alteration in some form, by injected. 

ipsum available. 



Você sabia que pode visitar Uaná Etê até o dia 

seguinte? Uaná Etê oferece além da beleza 

ecológica,  exclusivas Experiências de Pernoite 

na Natureza. Solar, Casa Quaresma, Choupana 

da Floresta Casa Spa e Eco Hospedagem estão 

distribuídas pelo jardim ecológico. São 

experiências de pernoite com cristais, plantas 

que purificam o ar selecionadas pela NASA, 

aromas, sons, luzes,  cantos de pássaros 

sagrados e a possibilidade exclusiva de ficar 

com o jardim quase que todo para você, entre 

fechamento e reabertura. Programe-se para 

curtir a noite, os espetáculos do céu, planetas e 

estrelas cadentes do gramado planetário com 

360 graus, muita beleza e muita paz. 

pernoite na natureza



O SOLAR

casa dividida em 3 

andares , permitindo

diferentes experiências

aos convidados: Andar 

Vermelho,

Andar Floresta e Suíte

Contrabaixo



• andar no subsolo para experiência de

pernoite com cristais.

• varanda exclusiva; pequena cozinha

funcional com frigobar, fogão,

microondas e cafeteira dupla.

• suite casal, suite solteiro. Hospeda 2 a

3 pessoas sem acréscimo. metragem

total 64.296M²

• suite casal tem 2 janelas, cama de

casal e cama solteiro. metragem

10,64m²

• suite solteiro tem 1 janela, cama de

solteiro. metragem 8,09m²

andar vermelho

reino mineral - cristais



suíte solteiro

suíte solteiro

suíte casal

varanda

área externa - solar



• andar térreo para experiência de pernoite

com sementes de aguaís.

• repelem insetos e animais peçonhentos e

equilibram a saúde.

• deque aberto de uso comum; cozinha com

geladeira, fogão, microondas, mesa e sala

de estar- metragem total 115,36 m²

• Hospeda 2 a 4 pessoas sem acréscimo.

• Quarto Persianas - quarto com 1

janela/porta que dá para o deque, cama de

casal e sofá. Baldaquim de linho. metragem

14,04 m²

• Quarto Celta - quarto com 1 janela/porta e

1 janela lateral. Baldaquim de algodão.

metragem 10,64 m²

andar

floresta

reino vegetal - poder das sementes de 

aguaí



quarto persiana

deque

deque

deque

quarto celta

sala



• luzes e sons relaxantes, reestabilizantes.

• a frequência 528 herz que regenera DNA e

cantos de pássaros sagrados dos povos

originários das florestas brasileiras.

• quarto rodeado de janelas, com cama de

casal, baú, sofá, armário, 2 mesas,

microondas, frigobar e cafeteira dupla

• Hospeda 1 a 2 pessoas sem acréscimo.

• metragem 38,74m2

suíte contrabaixo

reino animal - canto de pássaros 

sagrados, frequências curativas



área externa - solar

suíte contrabaixo



• plantas selecionadas pela NASA por suas

propriedades que purificam o ar.

• curiosamente plantas sagradas nas tradições afro

indígenas brasileiras. Espadas de São Jorge,

Lanças, Lírios da Paz...são responsáveis por

absorver toxinas e limparem o ar para um sono

espetacular.

• suíte com varanda, porta de entrada, 1 janela

grande dando para a varandinha, 4 pequenas

janelas de controle térmico, 2 mesas,

microondas, cama de casal, sofá cama, chaleira

elétrica, e frigobar.

• Hospeda 1 a 2 pessoas sem acréscimo.

• metragem 28,067m²

casa quaresma

reino vegetal



suíte

casa quaresma, suíte

varanda

suíte



• uma experiência de acampamento com

charme, em um abrigo de vidro espelhado,

ferro e madeira no topo da colina.

• duas portas - a lua nasce em frente à cama

por muitos meses do ano.

• o banheiro e chuveirão ficam no jardim.

• experiência de natureza total.

• Sem energia elétrica, com luzes de

emergência.

• Hospeda 1 a 2 pessoas sem acréscimo.

• metragem 18,83 m²

ecohospedagem

eco hospedagem - glamping



visão área

visão área

cama de casal

quarto

quarto

vista do amanhecer



• casa cabana no meio da floresta com 4

quartos, sala, cozinha, 1 banheiro interno, 1

externo

• travesseiros com ervas aromáticas:

Lavanda, Alecrim do Campo, Alfazema de

Caboclo, Capim Limão, Louro.

• possui piscina exclusiva, sauna com

banheiro e 2 chuveirões, sala para

massagem e deque.

• Hospeda 2 a 6 pessoas sem acréscimo.

• metragem total 122.262 m²

choupana

reino vegetal - aromas





ao chegar você

receberá 2 cestas:

uma com o café da manhã 

do dia seguinte, e flores e 

outra com rádio 

comunicador, repelente 

elétrico, secador, lanterna e 

luz de emergência, 

velinhas eletrônicas a 

serem devolvidos na 

saída.



RESERVAS:

24 988781550

ou

jardimuanaete@gmail.com

mailto:jardimuanaete@gmail.com

