
Burning Man 2017 / Favela
2 7  d e  a g o s t o  à  0 4  d e  s e t e m b r o



Sobre o  

Burning

 O Burning Man reúne pessoas de todos os 

cantos do mundo em um deserto, durante 7 

dias uma cidade emerge do zero, Black 

Rock City, a cidade onde a criatividade 

desconhece barreiras, a terra do 

inimaginável, uma celebração à auto- 

expressão sem limites.



FAVELA
Brazilian Culture Camp

Durante os próximos 7 dias e 7 noites, você vai mergulhar em um novo estilo 

de vida. 

O Burning Man criou suas próprias regras e valores ao longo dos últimos 30 

anos.    

O dinheiro é banido em favor de doações irrestritas. Todos devem participar, 

 este é o segredo para criar uma mudança durável 

A FESTA VAI COMEÇAR



Localização
O camping fica localizado as 09:45 com Dance



Favela



TRASLADO EXTRA
Preço não incluso no pacote, oferecemos o contato e este serviço esta  sujeito 

a alteração tarifaria. 



Floor Plant  - 
PROJETO FAVELA por Claudia Corgosinho



Serviços oferecidos
Proporcionamos todo o conforto para que você 

aproveite o máximo.



Acomodação (Rv's, Hexayurts)  

Banheiros e Chuveiros 

Restaurante com todas as refeições inclusas (Café da Manhã, Almoço e Jantar + 

lanches) 

Lounge com DJ

Snack bar e open bar 24h por dia, durante os 7 dias. 

Roupas de cama e kit de banho 

Gerador 

Bicicletas / bicicletário 

Coleta de lixo 

Drenagem/ gray water disposal nos Rv's 

Serviços de Manutenção 

Kit de sobrevivência

Closet comunitário 

Doação para comunidade Burning Man: Churrasco e Feijoada

FAVELA



Estrutura
Os participantes da favela contarão com 

uma estrutura completa.

Scott London



Tenda  

Lounge
29' to 33'



Tenda 

Restaurante

29' x 21'



Tenda  

Cozinna

29' x 21'



BANHEIROS

Além dos banheiros que cada RV possui, o camping também conta 

com banheiros externos com chuveiros e toaletes. 



Água no 

Burnig Man

A água com certeza é o recurso mais valioso e 

um dos mais caros do evento, atente-se ao uso 

consciente na hora do banho e evite 

desperdícios.   

Mantenha-se hidratado o tempo todo, o uso 

médio a ser consumido por pessoa é de 1,5 

galões por dia.

Atenção

Informações importantes á respeito 



Leave no 

Traces



Acomodações 
Os RV's poderão ser entregues no evento ou caso deseje poderá conduzi-lo até o local. 

Se optar por conduzir até Black Rock City, você terá que conduzi-lo de volta ao local onde 

retirou o veículo. 

Caso deseje o RV entregue no camping, você terá que chegar ao evento por conta própria 

provido de ingressos e Car Access.  

Cidades mais próximas: Reno, Las Vegas, San Francisco e Los Angeles



40 ft RV 

Luxury
Acomoda até 6 pessoas com muito 

conforto.

Quarto de casal, beliche, cozinha, banheiro, 

sala, módulos expansivos, TV, geladeira, 

fogão, ar condicionado, caixas de som 

externas e internas.

Drenagem/ gray whater disposal nos Rv's  

Manutenção

A opção mais confortável e luxuosa





34 ft Storm
Conforto e modernidade

Acomoda até 6 pessoas. 

Opção de médio porte.

Quarto de casal, beliche, cozinha, banheiro, 

sala, módulos expansivos, TV, geladeira, 

fogão, ar condicionado, caixas de som 

externas e internas.

Drenagem/ gray whater disposal nos Rv's 

Manutenção 





 Forest River
Acomoda até 6 pessoas, ideal para 4 

Quarto de casal, beliche, cozinha, banheiro, 

sala, módulos expansivos, TV, geladeira, 

fogão, ar condicionado, caixas de som 

externas e internas.

Drenagem/ gray whater disposal nos Rv's 

Manutenção 





HEXAYURTO Burning Man ao longo dos seus 30 anos criou suas próprias regras e valores, 

o dinheiro é banido, 



The reasons
we love it

Os Hexayurt ou Igloos como são 

popularmente chamados no evento, são 

uma ótima opção de hospedagem pois são 

super espaçosos e possuem isolamento 

térmico  que te protege das temperaturas 

contrastantes durante o dia e a noite 

Oferecemos diferentes configurações para 

esses yurts, para 2, 4 e 6 pessoas. 

Simples, prático e customizável 



Closet Coletivo

A cultura Burning Man permite que você se vista 

como quiser. O Favela disponibilizara alguns 

acessórios e adereços para complementar seu look. 

Vista-se como um "Burner"





Refeições e 

Bebidas

Nosso cardápio é composto por pratos 

típicos brasileiros

Todas as refeições estão inclusas.

Feijoada e Churrasco serão servidos em 

diversos horários para toda comunidade 

Burning. 

Snack Bar 24 horas durante os 7 dias

Full time Open Bar de alcoólicos e não- 

alcoólicos durante os 7 dias

Brazilian tasty food



Atrações Artísticas.
contaremos com a presença de DJ's e exposições de artistas (Art cars) 

Atrações à confirmar.



OBRIGADO


