Dicas para a viagem

(imprima e leve no trajeto)

1)

(trajeto com menos caminhões, mas com obra em 2 trechos # sistema pare-siga)

Vocês podem vir pela Rio x Teresópolis;
Quando acabar o trecho administrado pela CRT (já no final da viagem, após
rodarem cerca de 180 km), vocês verão a cidade de Além Paraíba (do outro lado
do rio Paraíba) e pegarão para a direita no trevo (à direita tem uma lanchonete
Mega Gril e um posto de gasolina Ale);
Depois, cruzar a ponte sobre o rio Paraíba (leve inclinação à esquerda # divisa
dos estados RJ/MG), tendo a cidade de Além Paraíba no entorno (placas: “Aventureiro”).
Na saída da ponte contem 16 KM para sair da BR116 (este trecho não tem uma
sinalização muito boa) e entrar à esquerda para “Aventureiro” (tem placas antes
da entrada avisando, mas a entrada é ruinzinha, por isso, fiquem atentos!).
Após entrarem para “Aventureiro” vocês vão cruzar uma rua chamada Marinópolis e seguir em frente em direção a Aventureiro (asfalto, à esquerda da pracinha).
Cruzem Aventureiro e peguem uma boa estrada de terra, sendo 5 KM, até a
Fazenda do Serrote.
[A nossa cidade está a 16 km da fronteira RJ/MG (ponte de Além Paraíba), já em
Minas Gerais, e se chama Santo Antônio do Aventureiro.

2)
Vocês podem vir pela Rio x Petrópolis (BR 040);
(A partir da Linha Vermelha, altura São Cristóvão, são 217 Km)
Após rodarem 120 Km (já tendo passado da entrada para Petrópolis), pegar o
acesso para placa “Salvador / Além Paraíba” (à direita);
Após 11 Km haverá outra bifurcação e vocês devem pegar o acesso para placa
“Salvador / Além Paraíba” (à esquerda);
Após 14 Km vocês passarão por 2 cidades, Sapucaia e Anta, sempre beirando o
rio Paraíba e na direção de Além Paraíba.

(Este trecho foi privatizado recentemente e a estrada está bem sinalizada.)
[Vocês encontrarão com o mesmo caminho de quem vem por Teresópolis no
trevo após a 1ª entrada para Além Paraíba (à direita tem uma lanchonete Mega
Gril e um posto de gasolina Ale e à direita tem uma loja de móveis Trevo)];
Depois, cruzar a ponte grande sobre o rio Paraíba (leve inclinação à esquerda),
tendo a cidade de Além Paraíba no entorno (placas: “Aventureiro”) (BR 116 #
divisa dos estados RJ/MG).
Na saída da ponte contem 16 KM para sair da BR116 (este trecho não tem uma
sinalização muito boa) e entrar à esquerda para “Aventureiro” (tem placas antes
da entrada avisando, mas a entrada é ruinzinha, por isso, fiquem atentos!).
Após entrarem para “Aventureiro” vocês vão cruzar uma rua chamada Marinópolis e seguir em frente em direção a Aventureiro (asfalto, à esquerda da pracinha).
Cruzem Aventureiro e peguem uma boa estrada de terra, sendo 5 KM, até a
Fazenda do Serrote.
[A nossa cidade está a 16 km da fronteira RJ/MG (ponte de Além Paraíba), já em
Minas Gerais, e se chama Santo Antônio do Aventureiro.]
Boa Viagem!
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