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Brasil

IBITI | COMUNA
Somos um projeto sócio-ambiental experimental,
focado em rewilding.
HISTÓRIA
Nascemos em 1984, com o objetivo de curar feridas
abertas ao longo da história em nosso planeta e
celebrar a vida. Desejamos inspirar e encorajar
as pessoas a se tornarem a melhor versão de si
mesmas. E, a partir daí, ajudarem a fazer do mundo
um lugar melhor para todos.
LOCALIZAÇÃO
Estamos em Minas Gerais, em uma área de mais de
seis mil hectares, que se estende pelos municípios
de Lima Duarte, Bias Fortes e Santa Rita do
Ibitipoca, contornando e atuando como um cinturão
de proteção para um dos parques mais visitados do
Brasil: o Parque Estadual do Ibitipoca.
PRINCÍPIOS
Somos orientados para a criação e manutenção de
um ambiente fértil ao florescimento da felicidade na
região. Sem medo de inovar e de abrir o leque dos
nossos projetos, buscamos criar modelos a serem
replicados em outros lugares do Brasil e do mundo.
SUSTENTABILIDADE
Nossos projetos sociais e ambientais buscam
otimizar as ações de preservação da fauna e da flora
da região de Ibitipoca, além de empoderar pessoas,
gerando prosperidade e consciência de que o futuro
depende de cada um de nós.

Diante do “novo normal”, a Comuna confirma seu propósito de oferecer ao hóspede uma
convivência de harmonia e respeito com a natureza e a comunidade local.
Veja as mudanças que adotamos para garantir a segurança de todos durante a pandemia.

NOSSAS HOSPEDAGENS
CONCEITOS
Um mesmo propósito. Três conceitos de hospedagem. Seja no conforto do
Engenho, no prazeroso isolamento do Remote ou na diversidade do Village,
você é convidado a se conectar com a natureza, com o outro e consigo mesmo.
Seja qual for a escolha, deixe-se envolver por esta vivência única!

Engenho
Exclusividade, sofisticação,
mineiridade.
Se você quer ficar em um ambiente
com apenas sua família ou amigos, o
Engenho Lodge e a Casa Carlinhos
são hospedagens perfeitas. Para
garantir bem-estar e segurança em
tempos de COVID, as duas casas são
restritas a grupos.
Em ambas as casas, as acomodações
são amplas, confortáveis, charmosas.
O novo e o antigo, o rústico e o
sofisticado se encontram em harmonia
em todos os ambientes.
No conceito Engenho, o hóspede
tem acesso a sauna, jacuzzi, sala
fitness e ao divino Raízes Spa.
A sala fitness conta com equipamentos
de pilates e TRX (com opção de
contratar personal training).
Sauna e jacuzzi, normalmente ligadas
a partir das 17h.

Por enquanto, o Engenho Lodge está disponível
apenas para grupos fechados, como Private Villa.

NOSSAS HOSPEDAGENS
Remote
isolamento, imersão na
natureza, aventura.
Que tal se hospedar em uma casa
isolada, em um dos distantes
cenários da Comuna? O conceito
Remote é especialmente indicado
aos que percebem que o caminho é
parte da jornada.
A própria trilha de acesso guarda
surpresas, compondo a experiência
de recarregar as energias em
contato com a natureza.

Village
interação com a
comunidade, minimalismo e
práticas sustentáveis.
No vilarejo do Mogol, a Comuna
reformou ou construiu casas para
receber casais, famílias e pequenos
grupos. Hospedar-se ali é entrar no
clima do interior das Gerais: galo canta,
cachorro late, moradores passam.
Encantam o convívio, a paisagem, o
estilo mineiro. Quem se hospeda no
conceito Mogol conta com um
restaurante vegetariano e um café com
produtos locais e orgânicos.
A vila fica a 20 km de Lima Duarte e
9 km do Engenho Lodge e tem
atrações naturais nas proximidades.

CONCEITO ENGENHO
Engenho Lodge
Reconhecido internacionalmente, o Engenho Lodge tem um amplo espaço comum:
sala de jantar, sala de TV, sala com piano, lareira e pátio interno. A iluminação em
equilíbrio com o cenário natural, os caminhos de pedras, os objetos de madeira,
o fogo no pátio interno, as flores na ampla varanda, o piano de cauda na sala... A
composição faz do Engenho um lugar extremamente prazeroso.

ACOMODAÇÕES:
São 8 suítes em estilo colonial
mineiro equipadas com:
•

Cama king size

•

Enxoval de algodão egípcio

•

Banheira vitoriana

•

Toalhas aquecidas

•

Piso do banheiro aquecido

•

Secador de cabelo

•

Ar condicionado/ aquecedor

•

Wi-Fi

REFEIÇÕES:
Sistema de pensão completa: café da manhã +
almoço + jantar.
No buffet do café da manhã há várias opções de
frutas, pães, bolos, sucos, tapioca e ovo caipira
preparados na hora, além de um delicioso pão de
queijo e o famoso pão de canela, típico da região.

Por enquanto, o Engenho Lodge está disponível apenas para
grupos, como Private Villa. Para minimizar os riscos, tudo será
ainda mais personalizado, com escolha prévia passeios.

CONCEITO ENGENHO
Casa Carlinhos
Com privacidade e uma belíssima vista, a Casa Carlinhos é uma típica sede de
fazenda. Fica a 100 metros do Engenho Lodge e dispõe de uma estrutura similar.
É ideal para pequenos grupos e famílias.

ACOMODAÇÕES:
Possui três excelentes suítes. A maior,
com 70 m², tem vista para nosso cartão
postal: o Pico do Gavião. As outras
duas têm 60m². Todas decoradas com
artesanato mineiro.
•

Wi-Fi

•

Cama king size

•

Enxoval de algodão egípcio

•

Banheira vitoriana

•

Banheiros com toalhas
e piso aquecidos

REFEIÇÕES:
Sistema de pensão completa: café
da manhã + almoço + jantar.
Quando dois grupos diferentes
estiverem hospedados na Casa
Carlinhos e Engenho Lodge, as
refeições serão servidas em suas
respectivas casas.
Caso os hóspedes façam parte
de um mesmo grupo, as refeições
podem ser servidas no Engenho.

•

Secador de cabelo

•

Ar condicionado/aquecedor

•

Varanda com vista para o lago

•

Fogão a lenha

•

Cozinha equipada

CONCEITO ENGENHO
Raízes Spa
Localizado a poucos passos do Engenho
Lodge, o Raízes Spa fica em um amplo
espaço de 250 m², com vista para o lago e
as montanhas. Além do salão aberto para
o verde, há cinco salas de massagem,
sendo que em uma delas há uma banheira,
propiciando uso de óleos e outros tratamentos
especiais com banhos.
Oferecemos aula diária de Hatha Yoga (inclusa
na diária) e diversas técnicas de massagem.
Os óleos do Spa são 100% vegetais e feitos
a partir de plantas encontradas, muitas vezes,
na Comuna. Assim como as ervas para o chá.
*Os procedimentos devem ser agendados,
consulte o menu de serviços do Raízes Spa.

Informações adicionais:
A diária inclui: aula de yoga pela manhã, passeios guiados
a pé, sauna seca e a lenha, uso da jacuzzi e da academia.

CONCEITO VILLAGE
O conceito Village está em soft-opening e é indicado
para quem quer sentir o clima de um típico vilarejo
mineiro e ver de perto nossos projetos.
O Mogol, encravado na montanha e cercado de
belas paisagens, é a capital da Comuna.
Situadas a 9 km da sede do Engenho, as
hospedagens do conceito Village seguem o princípio
do minimalismo, de práticas sustentáveis, de maior
contato com a natureza e com as pessoas.
CAFÉ DA MANHÃ:
O café da manhã (incluso na diária) é servido no
Yucca, que preza a alimentação saudável, orgânica
e vegetariana. O restaurante possui uma cozinha
aberta, para uma experiência gastronômica mais
intimista, uma ampla varanda, um quiosque gourmet
com forno de lenha e uma área de fogueira.
ALMOÇO E JANTAR:
As refeições são servidas no Yucca, com almoço self service e jantar a la carte. Pode-se ainda optar
por uma refeição personalizada à beira do lago, da cachoeira, na gruta, etc (não incluído na diária).
WELLNESS:
Além da prática de Hatha Yoga matinal (inclusa na diária),
o hóspede tem uma gama de modalidades de massagem
a escolher no Village Spa. Recém inaugurado, o espaço é
acolhedor e cuidado por uma equipe super atenciosa.
Informações adicionais
•

A diária inclui passeios guiados
a pé e uma aula de yoga.

•

Sistema de pensão completa:
café da manhã + almoço + jantar.

•

O acesso ao Mogol pode
requerer um veículo 4x4,
durante a temporada de chuva.

Nos restaurantes há o devido distanciamento das
mesas. Passeios guiados a pé têm saída com
horário definido e são com guia compartilhado.
Havendo interesse, contrate um guia privado.

CONCEITO VILLAGE
Humboldt
Casa construída a partir da tradicional técnica de pau a pique. Uma estrutura original com
telhas aparentes. Muito estilo e conforto. Ideal para casais ou uma família.

ACOMODAÇÕES:
O quarto é integrado com a cozinha e a sala
formando um único ambiente. O loft conta
com varanda e banheiro externo com vista
para as montanhas.
•

Cama queen size

•

Enxoval de algodão egípcio

•

Banheira

•

Banheiro externo com toalha aquecida

•

Secador de cabelo

•

Aquecedor

•

Varanda e rede

•

Fogão a lenha

•

Frigobar

•

Cozinha equipada

CONCEITO VILLAGE
FREUD
O exterior se adapta perfeitamente à simplicidade e delicadeza das construções da vila.
O interior, por sua vez, revela um ambiente descontraído, com temática relacionada ao psicanalista
Sigmund Freud. É a única casa da Comuna que não segue o conceito minimalista. Mobília,
decoração e livros remetem aos clássicos temas freudianos, como sexualidade, inconsciente e ego.

ACOMODAÇÕES:
A referência freudiana e o toque de humor
criam um clima convidativo para estadia de
um casal. Mas a sala pode ser preparada
como um segundo quarto. Todos os
ambientes possuem piso aquecido.
•

Ventilador de teto no quarto e na sala

•

Wi-Fi

•

Cama queen size

•

Enxoval de algodão egípcio

•

Banheira

•

Banheiro externo com toalha aquecida

•

Secador de cabelo

•

Aquecedor

•

Fogão vintage a lenha

•

Frigobar

•

Vitrola retrô

•

Discos de vinil

CONCEITO VILLAGE
GUIMARÃES ROSA
Erguida em dois andares, com opção de acesso compartilhado ou independente, a
casa tem amplas janelas abertas para o vale, de onde se escuta o som da cachoeira.
A construção é nova e, por fora, segue o estilo despojado da vila. Seu interior é
espaçoso e confortável. Ideal para pequenos grupos e família.

ACOMODAÇÕES:
Possui sala conjugada com cozinha, uma
ampla suíte em cada andar, com piso aquecido
nos banheiros. A suíte de cima tem banheira,
enquanto a de baixo é ainda mais ampla.
•

Wi-Fi

•

Cama queen size

•

Enxoval de algodão egípcio

•

Banheira

•

Banheiro externo com toalha aquecida

•

Secador de cabelo

•

Aquecedor

•

Varanda e rede com vista para a serra

•

Fogão a lenha

•

Geladeira

•

Cozinha equipada

CONCEITO VILLAGE
WANGARI MAATHAI
Situada no início da Vila do Mogol, a casa que
homenageia a líder queniana é ensolarada e
tem cinco suítes aconchegantes.

WANGARI 2, 4 E 5
Unem simplicidade e
conforto com cama queen
size e secador de toalha.

WANGARI 1
Cama queen size, lareira, frigobar,
banheiro com piso aquecido e sala
voltada para a entrada da Vila.

WANGARI 3
Cama queen size, lareira, banheiro com piso
aquecido e varanda voltada para o vale.

CONCEITO REMOTE
As hospedagens ficam em áreas remotas dentro da Comuna, proporcionando experiências
únicas a quem busca privacidade e maior imersão nos cenários naturais.
No Areião, que fica no limite com uma das fronteiras do Parque Estadual do Ibitipoca, temos
duas hospedagens do conceito Remote. As refeições podem ser servidas nas próprias casas
ou em um restaurante localizado entre elas. (Reserva sujeita a mudança dependendo do clima)

SPINOZA

ACOMODAÇÕES:

Uma casa entre montanhas e amplos

Dois quartos, sala de estar integrada com a cozinha

tapetes de areia, em um dos lugares mais

e fogão a lenha. Na parte externa, um lavabo e um

ermos da Comuna. Oferece acomodações

banheiro com vista para a serra. Um dos quartos

acolhedoras no estilo campestre.

possui cama de casal, sofá-cama e TV; o outro tem

Para famílias ou amigos que buscam

duas camas de solteiro e um pequeno lavabo.

privacidade e tranquilidade.

•

Wi-Fi

•

Cama queen size

•

2 camas de solteiro

•

1 sofá-cama

•

Enxoval de algodão egípcio

•

Banheira ao ar livre

•

Banheiro externo

•

Secador de cabelo

•

Área externa com 2

REFEIÇÕES:
A diária inclui café da manhã, almoço, chá
da tarde e jantar. As refeições são servidas
em nosso restaurante, que serve comida
tipicamente mineira, com opção de incluir
proteína animal local.

espreguiçadeiras e tacho

Informações adicionais

para fogueira

Acesso a pé, de bicicleta, veículo 4x4 ou

•

Fogão a lenha

helicóptero. Em período muito chuvoso, há

•

Água aquecida por painéis

risco de o carro não chegar até a casa e ser

solares ou serpentina do

preciso caminhar o último quilômetro.

fogão a lenha

A diária inclui passeios guiados a pé.

•

Cozinha equipada

CONCEITO REMOTE
EPICURO
Loft convidativo para casal em
busca de sossego, privacidade e
contato direto com a natureza.

ACOMODAÇÕES:
Um ambiente único que integra
quarto, sala, cozinha e sala de estar.
Um fogão retrô completa a atmosfera
bucólica do local.
O banheiro fica numa área reservada.
•

Cama queen size

•

Sofá-cama

•

Enxoval de algodão egípcio

•

Banheiro externo com banheira

•

Varanda com sofá.

•

Fogão retrô

A diária inclui café da manhã, almoço, chá da

•

Água aquecida por painéis solares

tarde e jantar. As refeições são servidas em

•

Cozinha equipada

nosso restaurante, que serve comida

REFEIÇÕES:

tipicamente mineira, com opção de incluir
proteína animal local.
Informações adicionais
Acesso a pé, de bicicleta,
veículo 4x4 ou helicóptero.
Em período muito chuvoso,
há risco de o carro não chegar
até a casa e ser preciso
caminhar o último quilômetro.
A diária inclui passeios
guiados a pé.

NOSSA GASTRONOMIA
Um cardápio de variados sabores, cores, texturas e ingredientes: eis a gastronomia
da Comuna. Enquanto Engenho Lodge surpreende com pratos elaborados por chefs
renomados, Gaia Terroá seduz com massas caseiras e ingredientes fresquíssimos.
No Mogol Village, Yucca e Gaia Café seguem o conceito plant-based. Em comum, nossos
restaurantes elaboram o cardápio de acordo com a sazonalidade dos alimentos, trazendo para
a mesa opções frescas, orgânicas e nutritivas. Usamos alimentos orgânicos produzidos pelo
empreendimento Gaia Produtos Ecológicos, ou adquiridos de produtores locais.

RESTAURANTE YUCCA
No Mogol Village, coração da Comuna, o Yucca
serve comida vegetariana com toque de chef.
Dirigido pelo empreendedor e chef Mateus Abdo,
o restaurante ovolactovegetariano surpreende o
comensal no uso de ingredientes incomuns, como
carne de jaca e tempê.
Cozinha integrada ao salão, com varanda e pátio
interno convidam à confraternização. No quiosque
gourmet há forno de pizza e mais mesas.
PERSONALIZAÇÃO:
O chef pode preparar a refeição em uma das
hospedagens. A personalização pode incluir
música ao vivo.

NOSSA GASTRONOMIA
GAIA CAFÉ
Localizado na Venda, no Mogol Village, o Gaia Café
oferece petiscos, lanches e gostosuras para saborear no
meio da tarde: doces mineiros, como broinha de milho,
e veganos, como muffin; além de cafés, cervejas de
qualidade, caipirinha e champanhe. Na lojinha, venda de
produtos locais. Em dias de música na Venda, o Gaia é
ainda mais convidativo para um happy hour com estilo.
ROOM SERVICE:
Entregamos pedidos aos hóspedes do Mogol.

GAIA TERROÁ

Localizado perto do Engenho, o novo restaurante

propõe alimentação saudável em clima despojado.
A proposta desta cantina é ser um espaço para o
experimentalismo gastronômico baseado em três
pilares: saudável, local e sazonal. O restaurante tem
um cardápio fixo de massas e um “prato sazonal” por
semana. Este prato é elaborado com o ingrediente de
maior abundância do Gaia Produtos Orgânicos, com
variações ao longo da semana.

RESTAURANTE
DO ENGENHO
Situado dentro do Engenho Lodge, o restaurante se
estende pelo amplo salão e pátio interno, num ambiente
rústico-chic. O almoço, tipicamente mineiro, é servido
no estilo buffet, ao redor do fogão a lenha. No jantar, o
espaço recebe luz e música intimistas, e os pratos são
servidos à la carte. No cardápio temos alguns pratos
criados pelo chef Claude Troisgros.
PERSONALIZAÇÃO:
Cardápio e música ambiente podem ser definidos de
acordo com a ocasião (casamento, aniversário, etc).

NOSSA GASTRONOMIA

GAIA PRODUTOS ECOLÓGICOS
Um de nossos pilares é a sustentabilidade que

Um dos produtos que se destacam na Gaia

envolve a produção orgânica dos alimentos

é o fruto da palmeira juçara, conhecido

que consumimos aqui. O empreendimento por

como o “açaí da Mata Atlântica”, oferecido

trás da produção e beneficiamento desses

no Gaia Café batido com banana e coberto

alimentos é a Gaia Produtos Ecológicos.

com granola. O Gaia Café, localizado junto

Hoje, a Gaia fornece grande parte das
verduras, legumes, frutas e cereais utilizados
pelos restaurantes e casas da Comuna.
Aquilo que ainda não é produzido aqui,
adquirimos de parceiros locais comprometidos

à recepção do Mogol, é uma das vitrines da
Gaia: ali nossa produção se torna a base de
deliciosos lanches e bebidas degustados
após uma trilha ou durante uma apresentação
de jazz ou música clássica ao piano.

com uma produção não transgênica, sem

No Mogol, você pode conhecer as estufas,

agrotóxicos ou outros agentes químicos que

construídas em 2021, que garantem a

possam fazer mal à saúde.

produção de orgânicos independentemente

Em 2020, a Gaia produziu: 2 ton. de arroz,
800 kg de feijão, 1.200 kg de milho, legumes
e verduras diversos, além de frutas como
melancia, maracujá, banana, blackberry,
pitanga, jabuticaba e abacaxi. Além disso,
frutas se transformam em doces e geleias;

do clima. Lá serão produzidos tomate,
morango, pimentão, couve-flor, brócolis e
algumas folhas. Já na área do Engenho, é
possível visitar os plantios de cereais, as
hortas e o moinho d’água, utilizado para
beneficiar diversos alimentos.

a cana em melado, caldo e rapadura; a

Venha conhecer a Gaia Produtos Ecológicos,

mandioca em farinha e puba; e, no moinho

degustar nossos produtos, levar para sua

d’água, o milho vira fubá, canjiquinha e farelo.

casa e até mesmo presentear alguém.

EXPERIÊNCIAS SINGULARES
Cachoeiras de águas cor de ferrugem,
matas pontuadas de bromélias, árvores
centenárias, incríveis tapetes de areia
branca, planaltos áridos com vista
para um mar de montanhas. Ao unir
cenários da Mata Atlântica e de campos
rupestres, uma simples caminhada se
eleva ao patamar de sublime passeio!
Nossa região concentra uma ampla
diversidade de fauna e flora, a ser
apreciada em diversos roteiros. Ao longo
dos 6 mil hectares da Comuna há cerca
de 200 km de caminhos de terra que
serpenteiam montanhas, atravessam
vales e margeiam rios. Sugerimos
percorre-los sempre a pé ou de bicicleta,
pela sua saúde e pela saúde do planeta!

PASSEIO DIÁRIO - ENGENHO
Incluso na diária do conceito Engenho há passeio com horário
marcado e acompanhamento de um guia. De acordo com as
condições climáticas e o perfil dos hóspedes, o trajeto é definido
entre as seguintes opções:
•

Circuito das águas

•

Circuito do Pico do Gavião

•

Lago Negro e Gruta dos Andorinhões

•

Circuito Mogol

EXPERIÊNCIAS SINGULARES
PASSEIO DIÁRIO - VILLAGE
No conceito Village, o convite é andar com liberdade para
explorar as redondezas. As trilhas são seguras, muito bem
sinalizadas e um rádio mantém o hóspede em contato com a
administração do Mogol. Vale conhecer:
•

Circuito das águas do Mogol

•

Lago Negro e Gruta dos Andorinhões

•

Casa do Muriqui, Museu da Roça e Mirante do Cruzeiro

•

Estátuas

EXPLORE
•

Aproveite o tempo livre para andar
livremente.

•

Ao amanhecer, uma bela atividade
é o birdwathing (observação de aves),
a ser agendada com antecedência.

•

No final da tarde, a turma costuma
jogar vôlei de areia, entrosando
funcionários da Comuna e turistas.

•

Alugue bicicleta, cavalo ou
Land Rover (cobrados a parte).

•

Caso queira fazer um roteiro
personalizado, contrate um
de nossos guias.

AÇÕES SUSTENTÁVEIS
Na Comuna, prezamos pela sustentabilidade em todos os seus
aspectos. Levando em conta nosso compromisso com uma relação
saudável com o meio ambiente, fazemos diariamente escolhas
conscientes para reduzir impactos negativos no planeta.
REDUCE
Usamos madeira de demolição nas construções, energia solar para
aquecimento da água e, na decoração minimalista, predominam
peças artesanais e antiguidades carregadas de história e significado.
REUSE
O consumo de modo geral é voltado para o que é necessário,
durável e obtido de forma mais natural possível, reduzindo, assim,
a utilização de descartáveis. Valorizamos o conserto em detrimento
do descarte, e, sob essa ótica, recuperamos, por exemplo, enxovais,
com auxílio de costureiras da região.
RECYCLE
Damos destino correto aos resíduos orgânicos por meio da
compostagem e temos uma estrutura de recepção e separação
de materiais recicláveis. Produzimos copos e alguns objetos com
garrafas de vidro usadas.
REIMAGINE
Nossos amenities são todos naturais e veganos. Para conhecer
nosso espaço, recomendamos sair a pé, de bicicleta ou a cavalo – e
evitar ao máximo o uso de carros, que acarretam a degradação do
solo e emissão de carbono. Caso o visitante faça questão de usar
o carro, é cobrada uma taxa destinada integralmente ao movimento
Zero Print, que faz a compensação da emissão do carbono por meio
do plantio de árvores.

CUSTOMIZE SUA EXPERIÊNCIA
Refeições em lugares remotos, atrações culturais, celebrações
especiais, programas específicos para o público corporativo, grupos
de autoconhecimento, momentos especiais com quem você ama...
Tudo é possível! Sua estadia pode se tornar uma experiência ainda
mais especial! Consulte-nos para maiores detalhes.

COMO CHEGAR
CARRO

HELICÓPTERO

O Engenho Lodge e Casa Carlinhos ficam

Temos helipontos em todos os conceitos de

a 20 km do município de Lima Duarte-MG, no

hospedagem da Comuna.

sentido Conceição do Ibitipoca. Estrada de
terra com uma parte calçada com bloquete.
Mogol Village está a 19 km de Lima DuarteMG. Estrada de terra, sentido Conceição de
Ibitipoca/Mogol.

AVIÃO
Na Comuna há uma pista de pouso gramada
de 900 metros de comprimento, homologada
para monomotores. Pilotos que nunca
operaram aqui devem, obrigatoriamente, fazer

O Areião fica a 18 km a partir do município

o primeiro pouso com um piloto experiente no

de Bias Fortes, por uma estrada de terra.

local. É necessário entrar em contato conosco
para confirmar as condições meteorológicas.

COMO CHEGAR

COMUNA DO IBITIPOCA
FAZENDA DO ENGENHO, S/N
CONCEIÇÃO DO IBITIPOCA
LIMA DUARTE - MG | 36140-000
TELEFONE

55 32 98449-2200

EMAIL		

reservas@ibiti.com

FACEBOOK

comunadoibitipoca

INSTAGRAM

@comunadoibitipoca.oficial

YOUTUBE

Comuna do Ibitipoca

