Como chegar à Pousada vindo do Aeroporto de Confins

DISTÂNCIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS ATÉ A POUSADA: 75,20 Km
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Seguir MG 010, sentido BH. Em BH seguir sentido centro. No
centro seguir sentido Savassi.
Sair de BH em direção ao RJ, pela Av. Senhora do Carmo e seguir a
BR 040 até a entrada para Casa Branca (ou bairro Jardim Canadá),
Km 551. Vai passar pelo BH Shopping e pelo Viaduto Procurador
Paulo Lutterback Abreu.
Pegar a marginal a direita como se fosse entrar no Posto Chefão
(Km 551), passar em frente ao Posto e virar a 2ª a direita (av.
Montreal – av. larga, com canteiro central gramado) . Seguir em
frente, contornar a “Praça dos 4 Elementos”, continuando na av.
Montreal até a Portaria do Parque do Rola Moça.
Passar a Portaria do Parque e seguir direto, sempre no asfalto.
Atenção: é descida de Serra, aprecie a paisagem, mas dirija com
atenção e cuidado. No ﬁnal da descida da serra haverá um Posto
de Gasolina à esquerda (Posto Soberano). Passado o Posto
mantenha à esquerda na bifurcação (Y). A Pousada está a 100
metros à sua direita. Bem vindo!
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