Hotel Fazenda Villa-Forte - Via Dutra km 330
Distâncias: Rio de Janeiro - 170 km ou via Arco Metroviario - 186 km
São Paulo - 230 km
Belo Horizonte - 400 km

Dicas para quem vem do Rio de Janeiro: Pegue a Via Dutra via Av. Brasil ( ou via linha Linha Vermelha* ). Siga pela Via Dutra em
direção a São Paulo e só se preocupe após o 2º pedágio, em Itatiaia. Fique atento, pois após 11 km aparecerá a bifurcação para as
estâncias hidro minerais do sul de Minas. Não pegue essa saída ( saída 330A ). Continue pela Via Dutra. Logo após essa saída, cerca de
50 m, existe um viaduto passando por cima da estrada. Entre à direita, logo após passar por baixo do viaduto ( saída 330B ) - como se
estivesse retornando para o Rio. Não dobre à esquerda (se fizer isso você estará voltando para o Rio), siga em frente e passe por um
viaduto sobre a linha férrea e dobre à direita, você já estará no Hotel Fazenda Villa-Forte. Caso erre e pegue a saída 330A, basta fazer o
retorno mais na frente e voltar para pegar o viaduto sobre a Via Dutra.
* Atenção: evite pegar a via Dutra via Linha Vermelha, pois nessa opção você sairá na pista lateral da Dutra que esta constantemente
congestionada....
Outra opção – via Arco Metroviário - mais distante 16 km, mas vale a pena...
Pegue a BR-40 via linha Linha Vermelha ou Avenida Brasil e siga cerca de 16 km em direção a Petrópolis / Teresópolis até o viaduto do
Arco Metroviário, na saída para Teresópolis. Depois de sair da BR-040, pegue à esquerda, passe por baixo do viaduto e vá em direção a
São Paulo – ande 48 km de estrada livre pela nova rodovia e entre na Via Dutra - sempre em direção a São Paulo. Assim que você entrar
na Via Dutra encontrará o primeiro pedágio. Continue seguindo em direção a São Paulo e só se preocupe após o 2º pedágio, em Itatiaia.
Fique atento, pois após 11 km aparecerá a bifurcação para as estâncias hidro minerais do sul de Minas. Não pegue essa saída ( saída
330A ). Continue pela Via Dutra. Logo após essa saída, cerca de 50 m, existe um viaduto passando por cima da estrada. Entre à direita,
logo após passar por baixo do viaduto ( saída 330B ) - como se estivesse retornando para o Rio. Não dobre à esquerda (se fizer isso você
estará voltando para o Rio), siga em frente e passe por um viaduto sobre a linha férrea e dobre à direita, você já estará no Hotel Fazenda
Villa-Forte. Caso erre e pegue a saída 330A, basta fazer o retorno mais na frente e voltar para pegar o viaduto sobre a Via Dutra.

Para quem vai da Barra e adjacências:
Siga pela Avenida das Américas até Santa Cruz e pegue a Avenida Brasil no sentido Angra dos Reis (Estrada Rio-Santos). Ande cerca de
20 km, quando encontrará o acesso para a NUCLEP, pegue-o e ande mais 100 m até a entrada para o Arco Metropolitano. Entre e vá em
frente por cerca de 21 km, quando haverá a saída para a Via Dutra, um pouco antes do primeiro pedágio. Siga pela Dutra no sentido São
Paulo até o segundo pedágio (Itatiaia).Fique atento, pois após 11 km aparecerá a bifurcação para as estâncias hidro minerais do sul de
Minas. Não pegue essa saída ( saída 330A ). Continue pela Via Dutra. Logo após essa saída, cerca de 50 m, existe um viaduto passando
por cima da estrada. Entre à direita, logo após passar por baixo do viaduto ( saída 330B ) - como se estivesse retornando para o Rio. Não
dobre à esquerda (se fizer isso você estará voltando para o Rio), siga em frente e passe por um viaduto sobre a linha férrea e dobre à
direita, você já estará no Hotel Fazenda Villa-Forte. Caso erre e pegue a saída 330A, basta fazer o retorno mais na frente e voltar para
pegar o viaduto sobre a Via Dutra.

Dica para quem vem de São Paulo: Pegue a Via Dutra em direção ao Rio e não se preocupe até chegar à divisa do estado de São Paulo
com o estado do Rio. Cerca de 9 km antes da divisa está a localidade de Queluz. Passando a divisa, cerca de 3 km após, fica Engenheiro
Passos. Continue até avistar um viaduto, logo após um posto RH, à direita. Passe por baixo do viaduto e entre à direita, cerca de 30 m
após o viaduto ( saída 330 ). Logo após, dobre à esquerda passando por um viaduto sobre a linha férrea, e vire à direita. Você já estará no
Hotel Fazenda Villa-Forte.

Tels.: Hotel 24 3357-8222 ou celular 21 9 9906-4641
Coordenadas GPS do Hotel: -22.50435,-44.670367

