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Bem vindos ao Morgenlicht.  
Este nome significa Luz da Manhã, em alemão.  
É com esse espírito do clarear e do nascer de um novo dia que nosso espaço foi criado em 1996.  
 
Os criadores do Morgenlicht, Martina Willach Galliez e Carlos Cesar Galliez,  
se conheceram no Esalen Institute, na Califórnia nos anos 80.  
Ela vinda da Alemanha e ele do Brasil e vieram para Barra Alegre, próximo à Nova Friburgo,  
na Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro, onde estão desde 1992.  
 
Acomodações  
 
O Morgenlicht recebe, sempre com exclusividade, grupos a partir de 10 pessoas  
e pode acomodar 26 pessoas confortavelmente instaladas em apartamentos duplos e triplos,  
todos com banheiro próprio e água aquecida por placas solares.  
Mais três pessoas podem ainda ser acomodadas em uma suíte independente na sede da Fazenda Cachoeiras,  
a 5 minutos do Morgenlicht.  
 
Alimentação  
 
A forma de receber nossos hóspedes inclui as três refeições, coffee breaks ou lanche,  
servidos no buffet self service do salão restaurante.  
Existe também um bar que serve vinhos e cervejas.  
 
Chamamos de Cozinha Vibracional a nossa culinária  
que é criada com vegetais orgânicos recém colhidos de nossa própria horta  
combinados com produtos da região, carnes brancas laticínios.  
Em todas as refeições servimos sucos naturais de frutas  
e nossa água de nascente é oferecida livremente  
assim como, café de nossa produção e chás de ervas.  
Mel, ovos, geléias e yogurte são da própria fazenda.  
 
Podemos também oferecer um cardápio de alimentação crua. 
 
Temos flexibilidade para atender as dietas específicas de cada grupo.  

Estar  

O salão de estar com lareira e música ambiente compõe um ambiente ideal para convivência entre amigos  
ou companheiros de trabalho.  
 
Esta mesma sala pode se transformar em uma sala de vídeo ou num salão de baile.  

Salão de trabalho  

Nosso salão de trabalho, em forma octogonal, está localizado no 3º andar do Morgenlicht  
e é  cercado por um amplo deck com vista para um mar de montes.  
Rampas externas dão acesso para aqueles que se locomovem em cadeiras de rodas.  
 
São 70 metros quadrados, com piso de tábuas corridas e lareira  
e conta com aparelhagem de som, flip chart, quadro branco e TV de 29 polegadas com DVD e vídeo.  
 
Ele pode ser utilizado em diversos formatos:  
almofadas e colchonetes,  
cadeiras ou mesas-e-cadeiras,  
acomodando confortavelmente 30 pessoas.  
 
A acústica do salão é excelente para grupos de música e canto  
e o silêncio externo facilita a atenção e a troca.  

Estrutura  

Os grupos que praticam atividades dentro d’água, contam com uma piscina externa aquecida e sem cloro,  
junto ao Morgenlicht.  
 
Próximo temos uma sauna seca à lenha.  
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Existem  também  uma piscina natural no riacho e uma cachoeira com poço.  
 
Para os grupos que incluem caminhadas, existem variados circuitos de trilhas cuidadas,  
com diferentes graus de dificuldade e duração, todos dentro da Mata Atlântica.  
 
As trilhas e estradas da Serra do Macabu, estão a disposição para a aventura e a sensibilidade  
dos que praticam o mountain bike.  

Atividades  

O Morgenlicht recebe os grupos que trazem suas atividades  
e também oferece programas voltados para o Turismo Ecológico com caminhadas,  
passeios de mountain bike e observação de pássaros.  
 
O Encontro com os Sabores é um programa em que Martina apresenta o espírito do Morgenlicht,  
oferece práticas culinárias e acompanha visitas à horta orgânica.  
Carlos Cesar conduz classes de exercícios corporais e guia caminhadas pela Mata Atlântica.  
 
Recebemos ainda encontros de amigos ou festas familiares.  

A Região  

Barra Alegre é o quarto distrito de Bom Jardim, município vizinho à Nova Friburgo,  
na Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro.  
 
Boa Vista é uma microrregião de Barra Alegre, localizada na Serra do Macabu  
e atualmente, é parte da área de proteção ambiental da Mata Atlântica.  
 
A Fazenda Cachoeiras a 900 metros de altitude, onde está o Morgenlicht,  
foi uma antiga produção de café e batatas. Sua construção é de 1892.  
 
São ao todo 330 hectares de serras, matas, riachos e esplêndidas vistas.  
 
O clima é seco com chuvas bem localizadas no verão.  
As temperaturas variam de uma máxima de 35º C e uma mínima de 17º C, no verão.  
No inverno, durante o dia a temperatura está em torno de 17º e à noite a mínima é de 8ºC .  
As médias anuais são muito agradáveis.  
 
O acesso até Barra Alegre é asfaltado e 500 metros após, inicia-se nossa estrada vicinal  
com 4,5 km de estrada de terra com acesso livre o ano todo.  
Há sinalização no percurso de terra.  
 
Do Rio de Janeiro ao Morgenlicht de carro são 3 horas e meia de viagem e o percurso são 190 km  
 
Nossa localização geográfica é longitude 42º 17’ 0952’’ Oeste e 22º 15’ 5032’’ Sul.  
A fazenda e o Morgenlicht são vistos em alta definição com o programa Google Earth.  

Como Chegar  

Para um acesso seguro, recomendamos voltar ao “Sumário”, clicar no ícone “Como chegar” 
e copiar o mapa e o roteiro.  
 

Morgenlicht, Fazenda Cachoeiras S/N, Boa Vista, Barra Alegre, Bom Jardim,  
Rio de Janeiro, Brasil, CEP 28666-000 

 carlosmartina@morgenlicht.com.br 
 
 
Telefones:  
 
0055 21 2266-5504  
0055 22 2566-4222 
 
Website: 
 
www.morgenlicht.com.br  

Para voltar clique aqui!

http://www.morgenlicht.com.br/site07/portugues/inf.praticas/index.htm

