Como chegar à pousada vindo de São Paulo

DISTÂNCIA DA BR 381 NO ACESSO A MARIO CAMPOS/BRUMADINHO ATÉ A POUSADA: 58 km
Ponto de partida
Ponto de chegada
BR 381 , Km 503,
Mário Campos
acesso a Mário
Campos/Brumadinho

Distância
10 km

Mario Campos

Letreiro na
entrada de
Brumadinho

10 Km

Letreiro entrada de
Brumadinho

Trevo do terminal 6 Km
ferroviário“Alberto
Flores”

Trevo “Alberto
Flores”

Aranha

10 Km

Aranha

Piedade do
Paraopeba

12 Km

Piedade do
Paraopeba

Casa
Branca/Pousada

10 Km

Dica
Na BR 381, na altura do Km 503, manter-se a direita
e pegar a “Saída nº 501” para Mário
Campos/Brumadinho. No trevo pegar a direita,
sentido Mario Campos/Brumadinho. Seguir até
Mario Campos.
Em Mário Campos, passada a linha de trem,virar a
direita sentido Brumadinho (há placa indicativa).
Seguir até o letreiro “BRUMADINHO”na entrada de
Brumadinho.
No letreiro “BRUMADINHO”virar a esquerda,
sentido Casa Branca/Piedade do Paraopeba (há
placa indicativa). Seguir em frente até o trevo
“Alberto Flores” que está logo após uma trincheira.
No trevo, pegar a estrada a direita, sentido Aranha
(há placa indicativa). Seguir em frente. Vai passar
por um lugarejo chamado Melo Franco. Continuar
em frente sentido Piedade do Paraopeba.
ADV: No trevo, é possível pegar a estrada da
esquerda, sentido Córrego do Feijão, até Casa
Branca. A distância é 14Km menor, porém a
estrada é de terra. Recomendamos seguir a direita,
no asfalto.
Ao chegar em Aranha, passar em frente a Igreja e
virar a esquerda, sentido Piedade do Paraopeba.
(Há placa indicativa). Seguir em frente, atravessar a
ponte em curva, até passar pelo Posto de Saúde de
Marques. Seguir em frente até uma bifurcação (y).
Pegar a esquerda, sentido Piedade do Paraopeba
(há placa indicativa)
Na chegada de Piedade há um trevo com uma
pedra branca. Neste trevo virar a esquerda, sentido
Casa Branca. Seguir em frente. Após 7 Km
encontrará uma rotatória, em frente ao Cond.
Recanto do Lazer.Virar a direita, descendo, sentido
Casa Branca. Seguir o asfalto, passar na frente da
Praça de Casa Branca. A Pousada estará a 100m.
Bem vindo.
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