


Paraíso da vida - Retreat & community 
Ei en del av paradis i hjertet av Amazonas i Brasil

www.paraisodavida.com





I hjertet av Amazonas regnskogen i Brasil, i et av de vakreste 
stedene på planeten finner du et eksotisk retreat med 1,8 km 
sandstrand. Et lite paradis som du nå har muligheten til å eie 
en del av med din egen eksklusive hytte. Her skaper vi et 
community inkludert felles yogahall med utsikt utover 
Rio Arapiuns elven.

Rio Arapiuns elven som er eldre enn Amazonas elven kan lett 
forveksles med et hav, men det finnes ikke saltvann her og 
vannet er så krystallklart og rent at det kan drikkes. I vannet 
svømmer det rosa delfiner som seg hør og bør i paradis. 

På vår vakre hvite strand kan du vandre fritt og nyte 
romantiske solopp- og nedganger, og en henrivende klar
stjernehimmel. Varme og gode kvelder rundt bålet med nære 
kjære venter deg på dette magiske stedet.

Paraíso da vida skapes for de sjeler som ønsker å komme 
hjem til seg selv og oppnå optimal helhetlig helse. Det er et 
sted hvor du kan finne fred og ro og lade opp dine oppbrukte 
batterier. 

Bortgjemt fra sivilisasjonens stress og forurensning, uten WIFI 
og mobilstråling er dette en unik plass med uendelige 
muligheter for å rense kropp, sinn og sjel. Med planlagt kablet 
internett og strøm fra solcellepark vil du fremdeles få gleden av 
moderne goder og samtidig tilknytning til resten verden.



Her kan du eie en meget vakker hytte på en av verdens 
reneste og mest eksotiske beliggenhet.

Opplev en helt ny verden, lev livet og finn deg selv 
sammen med andre eiere fra Norge som utgjør community vi 
har grunnlagt i paradis. De lokale beboerne beboerne ca 1-3 
km bortenfor vårt område er vennlige og fredelige.

Nær din hytte etter kun 30 minutters gange får du tilgang til 
vår felles Lago Azul “den blå lagune”, en ferskvanns-innsjø 
på 1-2 km i diameter som er dannet av en undergrunnsspring 
ovenfor innsjøen som velter opp fra grunnen. Du ser denne 
i teaservideoen vår på www.paraisodavida.com/intro og på 
webinaret som du finner på samme side.

Du finner sjeldent renere og mer mineralrikt vann på planeten 
enn dette, innsjøen og elven er perfekt for både fisking og 
bading med vann på 22-30 grader.

Alt dette kan du få til en betraktelig lavere investering enn 
hva en slik hytte ville kostet i Norge og i tillegg bygget med 
kvalitetsmaterialer fra vakre lovlige hardtrær fra Amazonas 
som består tidens tann. 

Det viktigste her er tilgangen til helheten du får på Paraiso da 
Vida med community tilgang for alle hytteeiere og fri tilgang 
på alle fellesarealer på stedet, egen brønn og skalerbart sol-
celledrevet energisystem tilknyttet alle hytter.





Fellesareale
På området er det tilgjengelig ett stort fellesareal med innebygd kjøkken, community hall, og 
storkjøkken. Kjøkkenet har 2 gasskomfyrer og stort ildsted med til sammen 12 koke/stekeplater, 
mye benkplass, stor fryser og kjøleskap og en stor åpen og eksotisk spisehall under tak. 

Tilsammen er det sitteplasser til 80-100 mennesker i hovedarealene.

Tilknyttet fellesarealene er det tilknyttet 2 toaletter, 1 innedusj og 1 utedusj, 2 store 
vaskekummer for klesvask (vi får ofte de lokale til å vaske klær for oss mot en liten
 kompensasjon) og 2 vanntårn.

Det er ryddet vakre gangpassasjer (stier) mellom hyttene og fellesarealene som gjør området lett 
tilgjengelig og koselig å ferdes på. 

Elektrisiteten kommer via en solcellepark på taket av vårt største drivhus og gir tilstrekkelig energi 
til hele området. Solcellene er tilknyttet et eget sikrings- og batterihus.





Fellesareale
Tilknytning til naturlig gray water rensesystem for utslagsvann, tilknyttet alle hytter og fellesareale. 

Felles seremoniell tippie bygget kun av naturlige materialer ca 5 min gåtur inn i jungelen.

Trehus/platform i ett av de høyeste trærne på området med gangbro(er) mellom de flotteste og 
sterkeste trærne våre med vakker utsikt er i planleggingsstadiet og skal snart bygges.

2 store drivhus er allerede bygget, en skal brukes til frukt og grønt, den andre til planter og flora.

Tilknyttet vaktmester for området som holder stedet vedlike samt et vedlikeholdsteam for hyttene slik at 
alle hytteeiere kan slappe av og vite at hytta blir vedlikeholdt og ivaretatt jevnlig samt står ferdig vasket/
vedlikeholdt før ankomst.

Vakre grøntområder mellom hyttene og langs stiene med automatiske sprinkleranlegg er under 
utvikling. Ornamenter og spesielle møbler/statuer er i planlegging og alt lages av våre dyktige 
møbelsnekkere og skulptører på området.

Det skal bygges en stor yogahall med et flott utkikkstårn på en topp litt bortenfor hytteområdet med god 
utsikt. Dette er en flerbrukshall som vil også egne seg for bryllup og andre større sam-linger, med et 
areale på minst 160 kvm grunnflate, med mulighet for påbygg etter behov. 

Se 3D arkitekt bilder på neste side.









Din egen ekslusive hytte med stråtak?
Kronen på verket er en stor privat hytte på 7 meter i diameter grunnflate med 8 hjørner kalt Stor Moloca. 
Utover denne hytten har vi foreløpig 3 øvrige design kalt noe så enkelt som liten, liten pluss og medium 
hytte. Du kan lese mer om ved å klikke på de respektive hyttene under www.paraisodavida.com/own og også 
laste opp prospekt for de ulike hyttene under hver av hyttene.

2 etasjer med vindeltrapp på utsiden opp til høyre side av balkong i andre etasje, med sikker dør som kan 
låses.. 

Ca 30 kvm balkong i andre etasje gir en fantastisk følelse av luftighet og plass.

Som standard leveres hytten med ett 20 kvm stort rom i andre etasje med 2 store flotte låsbare skyvedører 
og 3 vinduer på andre siden. Dette kan etter ønske inndeles til 2 rom med hems, samt utvidet romareal.

Som standard leveres hytten med flott åpen kjøkkensareale i underetasjen med samlingsareale. Etter ønske 
kan kjøkken innrammes med vegger med vinduer og låsbar dør.

Hyttene er bygget med kvalitets hardtreet Massaranduba (bullet wood). Gulvet i alle hytter vil være glatt bei-
set trepanel av “Bullet wood” som er behagelig å gå på, ser flott ut og er meget slitesterkt.

Dette er inklusive i alle hyttene 
• Innebygget kjøkken med vask, og plass til gasskomfyr og et lite kjøleskap.
• Bad med porselenstoalett med rumpespyler, vask og romslig dusj.
• Rennende kildevann fra verdens reneste og rikeste vannreservoar.
• Fri tilgang på fellesarealer som felleskjøkken, yogahall,, lekeområder, strandområder med strandplatå, 

drivhus, verktøyhus og mer. Elektrisitet fra egen privat solcellepark.
• Tilgang til kablet internett kommer som et eget sideprosjekt når tiden er moden. (Senest 2020/21.)
• Tilknyttet til ECO lukkede sanitæranlegg og gray water systemer.

Flere hyttedesign er tilgjengelig og finnes i slutten av dokumentet, ta kontakt for pris.





Stjernehimmelen
Fordi det ikke er noen lysstøy på himmelen her ute og at 
sola går i senit og gjennom natten hviler på andre siden 
av planeten vil du se stjernene svært godt. 

Stargazing og moon gazing får en annen betydning. 
En virkelig helbredende aktivitet for kropp,sinn og sjel. 

Vi er jo tross alt stjernestøv og ser tilbake på oss selv. 

En galakse inneholder omlag 100 milliarder stjerner, 
kroppen din inneholder omlag 100 milliarder celler. 

Vi har en naturlig tiltrekning til stjernene fordi vi også 
er født i ulike stjernetegn. Nyt et fantastiske syn der du 
virkelig får sett melkeveien i all sin prakt. Bildet du ser her 
er tatt fra området. 

Bildene på forrige side er ekte og tatt fra området. 

Sun Gazing
Morgen og kveld vil du få en spektakulær opplevelse. Se vår 
lille teaser film så forstår du hva jeg mener. 

Det sies at man kan bli supermann og superkvinne ved gjentatt 
sun-gazing over en periode med gradvis opptrapping.

Det finnes ikke noe sted på planeten der Sun Gazing har 
samme muligheter som når solen går i senitt kun 3 grader un-
der ekvator, da reiser solen rett opp fra vannet foran oss og gir 
oss ofte de mest magiske soloppganger man kan drømme om.

Stranda vår er en halvmåneformet 1,8 km hvit sandstrand med 
skrystallsand, helt unik i Amazonas sammenheng. Den er helt 
magisk å vandre på langs vannkant-en på morgen og kveld og 
det tar omlag 25-30 min å gå fra enside til den andre.

På det bredeste er den omlag 100 meter bred og på det 
laveste etter regntid er den normalt fra 6- 10 meter bred. 
Sandtranda strekker seg slakt utover så langt man evner å gå 
og er stenfri hele veien, vannet i elva ved stranda og innsjøen 
vår er 100 % trygg å bade i. 





Bad i ferskvann på 25 - 30 °C døgnet og året rundt
Ferskvannet i Rio Arapiuns elven er alltid rent ferskvann da elven er 3 elven i et større elvesystem som renner ut i den store Tapajo 
elven som så renner ut i den enda større og grumsete Amazonas elven like ved storbyen Santarèm der alle 3 elvene møtes. Elven er 
blant hovedpulsårene i Amazonas og blant de eldste og reneste elvene i hele Amazonas og det vi kaller Amazonas sitt hjerte og nyrer. 
Det er i dette området vi finner den største vannansamlingen i hele Amazonas og naturlig også da de vakreste strendene. 

Faktisk kan du oppleve hakket kjøligere vann på 22-25 grader i elven fra vår innsjø Lago Azul med krystallklart kildevann som renner 
ut i Rio Arapiuns elven bare 15 minutters gange fra vårt område. Der kan du ligge og kose deg og se fisker svømme forbi deg. Om du 
vil fange en fisk er dette et spennende område fordi fisker svømmer både opp og ned elven og det er igrunn bare å kaste ut garnet 
(da med samtykke fra våre vaktmestre som bor like ved denne elvemunningen).

På sin laveste vannstand i desember/januar til sin høyeste vannstand i Mai/juni er elven alltid i bevegelse med sine dype inn og ut 
pust, dette er et fenomen som er unikt tilknyttet regnskoger med regntid normalt februar til ut mai (“vinter” i Amazonas) til sommer og 
sol, også tørketid fra juli-desember. Det er igrunn kun 2 årstider i Amazonas. 

Det er ikke flo og fjære i Amazonas. Det du tror er hav er faktisk elver med flere hundre meter til flere kilometer i bredde. Faktisk er 
elvene så brede visse steder at du nesten ikke klarer å se over til andre siden. Du vil bli forbløffet over hvor enormt mye vann det er i 
Amazonas og hvor utrolig rent det er. 

Vi må ikke glemme hvor helbredende vann er for kroppene våre, og om du skal ha en seremoni for velsignelse av vannet så er det 
beste stedet Lago Azul som er en av innsjøene som skapes av ferskvann som velter opp fra grunnen i Amazonas, danner innsjøen 
som igjen renner over og gir liv til Rio Arapiuns elven som renner ned til Amazonas sin Grumsete hovedelv og videre ut i havet. Vi er 
få skritt fra der hjertet i Amazonas pumper sterkest. 



Alter do Chao ligger kun en kort 40 min - 1,5 t  båttur unna 
avhengig av båtens størrelse og motorkraft samt vær og vind. 
Kort reise er det mellom full sivilisasjon og full fred og ro.

15 minutters båttur unna nærmeste landsby - Vila do Brazil. 

Med elvebåt som koster deg kun 30 real (70 norske kroner) kan 
du også dra til Santarem, storbyen med 300 000 innbyggere for 
å kjøpe forsyninger. Turen tar 4 timer. Ta med deg din hengekøye 
og hvil deg mens du reiser sammen med de lokale fra Rio Arapi-
uns elvens bredder til og fra området for en svært billig penge og 
ta med deg det du ønsker og trenger tilbake igjen. 

Båten går flere ganger i uken forbiområdet vårt på faste tider et-
ter rute. Alt man trenger å gjøre for å bli hentet igjen er å stå og 
vinke på stranda når den går forbi. Det er flere båter som går til 
og fra. 

Alternativet er å avtale hentedager og tider med våre transport 
partnere. Er man flere til å dele på transportkosten så blir det ikke 
mye per person. 

Rosa delfiner svømmer også i elven, og ses ofte idet man kjører 
båt til og fra området. Disse vakre skapningene er et produkt av 
at elven inneholder mye taniner (samme stoff som gjør rødvinen 
rød), og dermed blir delfinene rosa. Aligatorer liker ikke å bli rosa 
så de holder seg unna Rio Arapiuns elven, det samme gjør Ana-
kondaer. 



Elvesafari til ukjente laguner, bortgjemte eventyrlige fossefall 
og naturens mektigste trær.

Ja, det er mange og uante muligheter her. Du kan ved reise 
på kun en time til en dagsreise oppleve helt utrolige og even-
tyrlige naturlige paradis. Og en av de vakreste og eksotiske 
opplevelsene har vi kun 30 minutters gåtur unna vår, nemlig 
vår uforglemmelige innsjø Lago Azul (den blå innsjø). 

Opplevelser som vil ta pusten fra deg og som gjør at du er 
nødt til å klype deg i armen flere ganger for å sjekke at du ikke 
drømmer. 

Du kan besøke huler med hulemalerier som er 12 000 år 
gamle og som bestrider all tidligere religiøs indoktrinering og 
innlært historie.

La deg forbløffe av naturens mektigste trær i primær regnsko-
gen, regnskog som aldri har vært berørt av mennesker. De 
største trærne er hele 50 meter i omkrets. Du ser et av disse 
trærne på vår teaser video, og ja, det er vi som har filmet det 
med drone for første gang i historien! 

Perfekt fiske
Skitt fiske tilhører nå fortiden, du er garantert fisk både i 
lagunen og i Rio Arapiunselven bare du vet hvordan du skal 
fange dem. Med en lokal guide vil du få mye spennende 
eksotisk fisk. Større fisk enn du kan forestille deg svømmer i 
elven, og du vil bli overrasket over hvor morsomme de ser ut!





Ved å kjøpe hytte beskytter du regnskogen
Vi er i jevnlig kontakt med grupper som kjemper for beskyttelse av regnskogen og støtter disse, samtidig er vårt mål å plante inntil 6000 
utrydningstruede og sjeldne Amazonas Trær de kommende år på savannen 400 meter bak vårt område. Det er mer enn nok plass og 
savannen strekker seg langt og blir større og større for hvert år grunnet varmen fra stranda spiser seg innover i regnskogen. 

Det er det som skjer ved uvettig jordbruk og kutting av trær, intet kan gro der lenger så lenge det ikke dyrkes frem igjen systematisk av 
mennesker. 

Vi ønsker å dyrke frem vår egen utvidede regnskog bak vårt paradis over årene som kommer. 

Skilpaddefarm 20 minutter unna
En flott liten skilpaddefarm ligger kun 20 minutters båttur unna vårt område der skilpadder avles frem for å holde bestanden i elven 
vedlike. Det er annonserte slipp en gang i året som kan oppleves av alle som ønsker det. Vi kjenner de som eier farmen og dette er 
også ildsjeler som brenner for å ivareta regnskogen.





Community formål og verdier
Kjernen til Paraiso da vida community & retreat er å skape en plass som er basert på (natural law) naturlig lov, trivsel, fred, velstand og 
individuell suverenitet. Formålet er å skape et community som hjelper alle som besøker eller bor der å helbrede kropp, sinn og sjel.

Det vil være en modell for hvordan fremtidens samhandling kan fungere i praksis og bærekraftige levemåter i tråd med naturen. 

Vi vil arbeide for: 

• Å etablere et fysisk miljø og lokalsamfunn som fremmer bærekraftig velstand.
• Å skape community av likesinnede fredelige mennesker med ønske om indre utvikling og samhold.
• Å fjerne barrierer og begrensninger for menneskelig utfoldelse og samtidig skape et område med ro og orden. 
• Å skape et beskyttende miljø (land) for utvikling av den menneskelige sjel.
• Å styrke mennesker til å finne og gjenvinne seg selv og sin suverenitet.
• Å reversere pålagte mønstre av frykt som ligger til grunn for gamle trossystemer.
• Å forene menneskeheten, uten systemer som skaper separasjon.
• Å fremme den menneskelige tilstand via nye modeller for bevisst evolusjon.
• Å fremme ekte helhetlig helse og velferd gjennom ernæring, healing og velvære for kropp, sinn og sjel med et sentralt fokus på ekte 

vitenskap og healing arts.
• Arrangementer som presenterer en bærekraftig visjon for en ny jord gjennom feiring og utstilling av kunst, musikk, teater, dans, 

mat, nye fag, healing og visdom.
• Å utvikle et samfunn med færrest mulig regler, best mulig flyt, respekt, toleranse og forståelse. 
• På sikt skape et “elders council” for guiding og visdom på området.



HyttetypeneHyttetypene



Kjøp din egen hytte
Hvilke type hytte og hvilke eierskapsform er rett for deg?
1. 100 % eierskap av hytten.
2. Deleierskap fra 20 % og opp til 50 % av hytten.

Hytte 1 Liten 1 etg. (28 kvm) - Bilder og beskrivelse på side 24 og 25.

Hytte 2 Liten 2 etg. (40 kvm) - Bilder og beskrivelse på side 26 og 27.

Hytte 3 Medium (58 kvm) - Bilder og beskrivelse på side 28 og 29. 
 
Hytte 4 Medium moloca (50 kvm, 8 kantet bygg med 1 etasje) - Bilder og beskrivelse på side 32 og 33.

Hytte 5 Stor moloca BASIC (2 etasjer, 92 kvm) - Bilder og beskrivelse på side 30 og 31. 

Hytte 6 Stor moloca PLUS versjon (114 kvm) - Innebygget stort kjøkken med vegger, hems og forstørret 
soverom, mulig inndelt 2 soverom + hems, større bad og eksklusive detaljer - mer på side 30 og 31.

De neste sidene viser detaljer om hyttene. Se flere oppdaterte bilder på www.paraisodavida.com

Hvorfor eie 100%?
Å eie 100 % selv er for deg som har kapitalen til det og ønsker å bruke hytten ofte, har familie med flere barn 
og tenker langsiktig. Du slipper å dele hytta med andre og kan derfor sette ditt eget preg på den og trenger ikke 
tenke på at du må forholde deg til andre med tanke på reisetid. Du har fleksibiliteten til å velge fritt selv.

Hvorfor eie en andel?
Å eie en andel i en hytte er ideelt for deg som har litt kapital selv, men ikke nok til en hel hytte og ønsker å bruke 
hytta og community området fra 2,5 - 4 mnd i året eller mindre. Du velger selv hvilke type hytte du ønsker å 
eie en andel i. Du har akkurat de samme tilgangene på resten av community arealene som 100 % eiere av og 
betaler en lavere andel av felleskostnader. 

Hver person har fri oppholdstillatelse 3 mnd per år og kan få forlengelse til 6 mnd per år ved å oppsøke Policia 
federale i Santarem, alle får dette innvilget etter ønske. Utover 6 mnd opphold per år krever fast oppholdstilla-
telse som krever at du enten gifter deg i Brazil eller får deg fast jobb og eller er pensjonist med pensjon på over 
12000 i mnd fra Norge, da kan man ved søknad få tildelt fast oppholdstillatelse. Ved utreise av Brasil og innreise 
igjen på 1 dags mellomrom kan du få fornyet 3 mnd visum.



Liten hytte



Liten hytte
Liten hytte er ideelt for deg som tenker å bruke hytta mer som et feriested med inntil 1 uke til 3 mnd om gangen og trives 
i en liten koselig hytte. Hytta er vakker å se på og funksjonell, og den gir tilgang på alt som finnes på området, en rimelig 
inngangsport i paradis. Hytta kan tas i innbytte igjen ved ønske om å oppgradere til større hytter senere. 

Sjarmerende liten hytte på 28 kvm, 7x4 m med et roms løsning.  

• God plass til dobbeltseng og 1 hengekøye.
• Kjøkkenkrok med vask og plass til gasskomfyr og lite kjøleskap.
• Avlukket bad med porselenstoalett, vask og dusj. 
• Liten tram under tak i front ved inngangsdøra. 
• Hytta føles større enn den ser ut til å bilde. 
• De små hyttene ligger fra 150 - 250 m fra stranda. 
• Rimelig inngangsport på området.
• Deleier mulighet for de som ønsker det/ikke har all kapital til 100 % eie selv.
• Alle hytter og deleierskap gis full tilgang og bruksrett på alle fellesfasiliteter, området i sin helhet, hele stranda, 

innsjøen og jungelen bak oss. Den virkelige verdien er helheten av alt som finnes på området. 
• Du kan komme inn FRA kroner 79 000 med eierandel i liten hytte eller eie 100 % selv.
• Du kan velge mellom 2 typer tak.
• Det er bygget 3 slike små hytter på området allerede.

Hytta passer best for:
• Enslige eller par
• Småbarnsfamilier med 1 lite barn
• Vennepar 

Plass kan reserveres ved å inngå kontrakt og betale inn 20 % depositum, hytten påstartes idet minst 60 % av kapitalen 
er innbetalt, resterende 20 % betales inn idet hytta ferdigstilles.

Book en samtale for å sikre din plass i paradis.



Liten hytte pluss



Bonus design: Liten hytte pluss - 2 etasjer
Flott hytte på 40 m2 over 2 plan. 

• Kjøkken i 1 plan.
• Avlukket bad med porselenstoalett, vask og dusj i 1 plan.
• Romslig soverom/oppholdsrom med stor luftig terrasse i 2 plan.
• Hytta har også en liten tram i 1 etg under tak. 
• Du kommer litt opp i høyden og dette gir følelsen av litt mer romfølelse og luft under vingene sammenliknet med 

liten ordinær hytte. 
• Liten pluss hyttene ligger fra 100 - 250 m fra stranda.
• Rimelig inngangsport på området.
• Deleiermulighet for de som ønsker det/ikke har all kapital selv. 
• Alle hytter og deleierskap gis full tilgang og bruksrett på alle fellesfasiliteter, området i sin helhet, hele stranda, 

innsjøen og jungelen bak oss. Den virkelige verdien er helheten av alt som finnes på området. 
• Du kan kan velge mellom 2 ulike typer tak. 

Hytta passer best for:
• Enslige eller par
• Småbarnsfamilier med 1-2 små barn
• Vennepar eller en liten vennegjeng

Plass kan reserveres ved å inngå kontrakt og betale inn 20 % depositum, hytten påstartes idet minst 60 % av kapitalen 
er innbetalt, resterende 20 % betales inn idet hytta ferdigstilles.

Book en samtale for å sikre din plass i paradis.



Medium hytte



Medium hytte
Meget flott og funksjonell hytte på 58 kvm. 

• 2 Soverom, hvorav et av dem master (større).
• Kjøkken med vask og plass til komfyr og lite kjøleskap.
• Avlukket bad med porselenstoalett, vask og dusj.
• Denne hytten ser ut som et lite hus over et plan.
• Hytta har også en liten tram i 1 etg ved inngang under tak.
• Det kan velges mellom Medium basic og medium + hvor forskjellen er heldekkende terrassen med + 20 m2 og 

høyere under taket i pluss hytta. I basis versjon er det 2 mindre terraser, et til hvert av rommene.
• Medium hyttene ligger fra 100 - 250 m fra stranda. 
• Alle hytter og deleierskap gis full tilgang og bruksrett på alle fellesfasiliteter, området i sin helhet, hele stranda, 

innsjøen og jungelen bak oss. Den virkelige verdien er helheten av alt som finnes på området. 

Hytta passer best for:
• Enslige eller par med ønske om master bedroom og ekstra rom for gjester/barn.
• Småbarnsfamilier med 1-3 barn villige til å sove i køyseng på eget rom eller i hengekøyer.
• Vennepar eller en liten vennegjeng.
• Det er bygget 3 slike medium hytter på området allerede. 

Plass kan reserveres ved å inngå kontrakt og betale inn 20 % depositum, hytten påstartes idet minst 60 % av kapitalen 
er innbetalt, resterende 20 % betales inn idet hytta ferdigstilles.

Book en samtale for å sikre din plass i paradis.



Stor eksklusiv Moloca



Stor eksklusiv maloca 8 kantet
Meget flott hytte på 92 til 114 kvm med 2 etasjer. 

• Store luftige flater over 2 plan gir god sirkulasjon og høy komfort.
• Åpen kjøkkenløsning i 1 plan med mulighet for lukket stort kjøkken med 3 store vinduer med låsbar dør etter ønske.
• Avlukket bad med porselenstoalett med rumpespyler, vask og  romslig dusj i 2 plan.
• I 2 etg er det opprinnelig et stort soverom på omlag 20 kvm som deler øvre areal i 2, med terrasse på den andre siden.
• Mulighet for inndeling i 2 mindre rom med en forstørrelse på inntil 4 m2 av det ene rommet nærmest badet i 2 etg.
• Mulighet for hems på 10 kvm etter ønske, potensielt 3 roms er mulig ved utskillelse av 3 rom ved å bruke omlag 8 m2 av  

terrassen ved badet.
• Forlenget terrasse på over 30 kvm i 2 etg. 
• De store malocaene ligger fra 15 - 150 m fra stranda og er de eneste type hytter som får ligge helt nede ved stranda, dette har 

med estetikken på området å gjøre. 
• Alle hytter og deleierskap gis full tilgang og bruksrett på alle fellesfasiliteter, området i sin helhet, hele stranda, innsjøen og 
• jungelen bak oss. Den virkelige verdien er helheten av alt som finnes på området. 
• Pris varierer her avhengig ekstra valgte tilleggsmoduler etter ønske og nærhet til strand/lokasjon der det per dags dato kun er 1 

front lokasjon mellom 15-30 meter fra stranda ledig. 
• Du kan velge mellom minst 3 typer forskjellig tak for stor moloca. 

Hytta passer best for:
• Enslige eller par som ønsker en meget eksklusiv hytteversjon med mye luft under vingene, hytta er stor! 
• Barnefamilier med 1-5 barn vil ha god plass med 10 m2 hems, mulig inndeling til 2 rom + hems med plass til 2 køysenger og en 

dobbeltseng. 
• Vennepar eller vennegjenger der det er plass til inntil 16 personer om man er villig til å sove i hengekøyer. 
• Hyttas 30 kvm terrasse under tak er også meget flott for yogasessjoner/meditasjonsgrupper etc med plass til fra 6 - 10 personer i 

yogaformasjon og 20 i meditasjon eller samlinger, sirkler og mindre seremonier etc.

Det er bygget 9 slike store molocaer på området allerede med nr 10 på vei. 

Plass kan reserveres ved å inngå kontrakt og betale inn 20 % depositum, hytten påstartes idet minst 60 % av kapitalen er innbetalt, 
resterende 20 % betales inn idet hytta ferdigstilles.

Book en samtale for å sikre din plass i paradis.



Liten Moloca pluss



Medium maloca pluss design: Liten 8 kantet maloca over 1 plan
Meget flott hytte på 50 kvm  

• Åpen luftig planløsning med høyt under tak uten inndelte rom med unntak av badet.
• Høyt under taket for å skape en god romfølelse, litt over 8 meter i diameter. 
• Sjarmerende kjøkkenhjørne.
• Avlukket bad med porselenstoalett, vask og dusj. 
• Hytten ser rund ut med 8 kanter.
• Mulighet for inntil 300 graders terrasse rundt hytta med eller uten rekkverk med bred trapp i front retning vannet og 

siden med mulighet for større bredde på terrassen/platå i front etter ønske.
• Det deles ikke inn rom i denne hytta for å ikke miste den åpne luftige og frie planløsningen med mindre annet er 

ønsket. Det kan være ideelt med flyttbare skillevegger der det skal settes opp senger.
• Dette er en rimeligere versjon på 1 plan i forhold til våre store molocaer på 2 plan. 
• Disse hyttene ligger fra 100 - 250 m fra stranda. 
• Alle hytter og deleierskap gis full tilgang og bruksrett på alle fellesfasiliteter, området i sin helhet, hele stranda, 

innsjøen og jungelen bak oss. Den virkelige verdien er helheten av alt som finnes på området. 
• For medium 8 kantet hytte kan du velge mellom minst 3 ulike typer tak. 

Hytta passer best for:
• Enslige eller par med ønske om luftig og romslig følelse med høyt unde tak
• Småbarnsfamilier med 1-4 barn villige til å sove i køyeseng eller hengekøyer
• Vennegjeng på inntil 8 personer i hengekøyer

Plass kan reserveres ved å inngå kontrakt og betale inn 20 % depositum, hytten påstartes idet minst 60 % av kapitalen 
er innbetalt, resterende 20 % betales inn idet hytta ferdigstilles.

Book en samtale for å sikre din plass i paradis.



Vi ser frem til å møte deg i paradis  
Kontakt oss for bestilling av hytte eller booke en samtale 

Vær rask da det er begrenset antall plasser 
45600654 - info@paraisodavida.com 

SEND GJERNE SMS FØRST
www.paraisodavida.com



Ei din del av paradis i hjertet 
av Amazonas i Brasil




