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Olá! Seja bem vindo a Amadamata! A partir de agora você está em uma área de 

refúgio ecológico, em que há muito pouca interferência humana. Há décadas a convivência 

harmoniosa entre o homem, a floresta e o rio fazem deste lugar um pequeno santuário. E é 

assim que queremos que continue. Por isso, algumas informações são importantes para que 

possamos garantir que sua estada por aqui seja memorável e que você possa desfrutar o 

que temos de melhor: a natureza e os nossos serviços.  Para isso, disponibilizamos 

algumas dicas e avisos. 

 

Localizada a mil metros de altura, o Refúgio Ecológico Amadamata é uma área de 

mais de 200 mil m² de cobertura de Mata Atlântica e que possui a importante presença do 

rio Macaé em conjunto com a fauna e flora típicas da Mata Atlântica. Por todo o percurso, 

até a chegada em Amadamata, é possível apreciar o vale, a vegetação nativa, os bosques 

de pinheiros e eucaliptos, as curvas do rio Macaé, que hora parece imóvel, hora oferece 

espaço para corredeiras e poços de banho, bem como os animais silvestres, que também 

fazem parte da beleza natural de Macaé de Cima. 

 
 

Como chegar: 
 

Há algumas estradas vicinais que chegam a Macaé de Cima, mas recomendamos, 

especialmente, a que segue a Rua Hans Garlipp, que começa no km 70 da Rodovia 



Presidente João Goulart (RJ 116). Na esquina há o Hotel Garlipp, bem fácil de ser 

localizado. Zere o hodômetro do seu veículo e marque 12,5 km para chegar à Amadamata.  

Por este caminho há, apenas, duas bifurcações. A primeira a 4,1 km e a segunda a 

8,9 km. Nelas, você deve seguir sempre à direita. A estrada de chão proporcionará 

horizontes inesquecíveis e é, de fato, um convite para aproveitar a paisagem! 

  

 
 

 

 

 O que fazer em Amadamata:  
 

 Aqui você pode caminhar por nosso Refúgio e seu entorno, garantindo uma 

experiência sem igual! Luzes, aromas, cores, sons da mata e pássaros embelezam a 

paisagem a cada momento. Indicamos alguns pontos de visitação próximos, que são: 

a Igreja de Macaé de Cima, a prainha e Cemitério da família Trannin Ouverney – 

1.000 m; a represa do antigo hotel Fazenda São João – 2.000 m; e a cachoeira do 

Roncador - 1.500 m. 
 

 



 

 

 A mata do entorno é um atrativo e o simples caminhar pela estrada, respirando o ar 

puro, é revigorante. Andar por suas trilhas pode ser uma experiência fantástica, mas 

não se aventure por elas sem orientação de um guia da região. Em Amadamata 

temos trilhas de fácil acesso e que podem ser percorridas sem dificuldades. 

 

 Dentro do nosso espaço, o rio Macaé forma dois poços: o Poço da Horta, com 2 m, 

e o Poço Sombrio, com 3 m de profundidade. Neles você poderá se divertir e fazer 

piqueniques à beira rio. Banhar-se neles também é uma atividade prazerosa, mas 

faça-a com os cuidados necessários. 
 

 
 

 

 

 Contamos também com um espaço gramado para jogar futebol e vôlei. Caso se 

interesse solicite os equipamentos à nossa equipe.  

 

 Na casa sede, que é de uso comum dos nossos hóspedes, há o Espaço Bistrô, que 

serve pratos gourmet a la carte e nosso delicioso café da manhã. 

 

 



 

 

 Durante sua estada você poderá usufruir dos jogos e espaço de lazer e convivência: 

a Casa do Alemão, onde temos nosso cinema, mesa de sinuca oficial, mesa de jogos 

e carteado, biblioteca, videoteca e pub.   

 

 Sessões de cinema e nossa sauna a vapor “Maija Vartia” estão à disposição dos 

hóspedes, com horários previamente agendados.  

 

 Nossos chalés são equipados com TVs e DVDs. Verifique se o seu chalé possui 

Smart TV e, caso deseje algum filme de nossa videoteca, solicite à nossa equipe.  
 

 

 

 
 

 Os nossos chalés são equipados com frigobar, camas queem-size, lareira, e incluem 

banheiros com chuveiros a gás. Nesses cômodos fornecemos os materiais 

necessários à sua estada. Caso seja preciso algum complemento, melhoria ou troca 

solicite à nossa equipe.  
 

Algumas observações: 
 

 Os horários das refeições são:  

Café da Manhã, das 8h30 às 10h 

Almoço, das 13h às 15h 

Jantar, das 19h às 21h 
 

 Amadamata recomenda total atenção dos responsáveis com suas crianças em locais 

como os poços, trilhas e beiras do rio, assim como em prováveis pontos que 

requeiram maiores cuidados. Lembrando que é necessária a apresentação de um 

documento de identificação do menor para que sua permanência na pousada seja 

legal perante a Lei Federal 8.069. 



 

 Não permitimos animais de estimação em nosso espaço, nem mesmo os de pequeno 

porte. 

 

  Temos alguns animais em Amadamata, que são dóceis, mas tem sua própria rotina. 

Não os alimente e respeite os seus espaços. A entrada de nossos animais nos chalés 

não é permitida. 

 

 Não aconselhamos o uso de fogo em nenhum lugar de Amadamata. 

 

 Nossa comunicação com os hóspedes se dá através do whatsapp. Por favor salve 

nossos números no seu celular. 

 

 Oferecemos conexão WiFi gratuitamente e também temos telefone fixo (22 3512-

1368) que poderá ser utilizado, caso haja necessidade. Lembramos que não há sinal 

de qualquer  operadora  de telefonia na região.  

 

 Assim como todo o município de Nova Friburgo, nossa voltagem é 220V. Porém, 

devido ao nosso cenário natural, pedimos que consulte nossa equipe caso necessite 

usar equipamentos que demandem grande carga de energia.  

 

 Amadamata tem iluminação em alguns de seus acessos, porém nos preocupamos 

com as espécies nativas de nosso refúgio. Desta forma, caso seja necessário se 

deslocar dos chalés até a casa sede a noite utilize as lanternas. Os habitantes de 

nossa mata agradecem.  

 

 Dispomos de medicamentos básicos como analgésicos, antialérgicos, ataduras, etc. 

Caso necessário, não hesite em pedir. 

 

 Dispomos de cadeiras de praia, esteiras e toalhas adicionais para o banho de rio. 

Não hesite em solicitá-los. 

 

 O comércio mais próximo dista 45 minutos e se localiza em Mury. O centro de 

Nova Friburgo fica à uma hora de carro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

EMERGÊNCIA: 

Corpo de Bombeiros – 6º Grupamento 

Endereço: Pça. da Bandeira, 1027 

Telefone: (22) 2522-0193/(22) 2522-9479 
Emergência: 193 

Website: www.bombeiros.rj.gov.br 

 
Defesa Civil – Coordenadoria Municipal 

Endereço: Av. Alberto Braune – Antiga Rodoviária 

Leopoldina 
Telefone: (22) 2525-9157/(22) 2525-9158 

Emergência: 199 

Email: comdec_nf@ig.com.br  

 
Polícia Militar – 11º Batalhão 

Endereço: Pça. da Bandeira, s/nº 

Telefone: (22) 2522-0190 
Emergência: 190 

Versão atualizada em 16/09/2020 

Contato com nossa equipe:  

Carla – (22) 999-997-306 

Carlos - (22) 997-766-899 

Fabiana - (22) 996-063-787 

Tuca – (22) 992-476-441 

Felipe – (22) 997-527-873 

Daiana – (22) 992-811-646 

 

http://www.bombeiros.rj.gov.br/
mailto:comdec_nf@ig.com.br

