
Caminho pela Dutra
Vindo pela Dutra vocês deverão sair no KM 151,  e pegar a marginal da Dutra. Depois sair novamente no 
KM 149, a mesma que da acesso ao Litoral Norte. Uns 500m a frente haverá um farol, virar a esquerda e 
passar por baixo da Dutra.

Logo após a Dutra vocês já estarão na AV. Nelson D’ Ávila seguir sempre em frete .....a continuação da 
AV. Nelson D’ Ávila é a Rua 15 de Novembro, que passa no centro de São Jose dos Campos, onde estão 
todos os bancos, as CASAS BAHIA, etc....

O fim desta rua é a praça da Matriz onde vocês serão obrigados a virar a direita e depois a esquerda, 
seguir por ai e não sair desta avenida (bem larga)...

Uns 500m depois vocês cruzarão uma ponte sobre a ferrovia......e cairão numa rua chamada Olivio 
Gomes, mais a frente ela vira Princesa Isabel seguir em frente até o fim onde ela fará uma curva a 
esquerda. Depois virar a direita e pegar uma ponte sobre um Rio.... Seguir o fluxo, vocês passarão por 
um pequeno centrinho deste Bairro que chama-se Santana..... seguir em frente e a partir daí vocês já 
estarão na Rodovia SP 50....

Andar 30Km até Monteiro Lobato, seguir Placas sentido São Francisco Xavier, andar mais 18Km para 
chegar em SFX.

Na cidade entrando pela rua principal, também 15 de Novembro, seguir em frente até o fim desta que 
acaba na praça da Matriz, virar a direita, depois esquerda e a esquerda novamente, contornando a praça 
e passando por traz da igrejinha (Azul).

Depois de passar atrás da igreja virar a direita. Andar esta quadra que tem mais ou menos 200m quando 
você verá uma pequena rotatória com um totem de várias placas. Virar a esquerda e a esquerda 
novamente. Logo em seguida haverá uma ponte a direita, atravessar e passar por cima do Rio.

Em frente a ponte sai uma rampa asfaltada. Subir por ai e andar mais ou menos 1km até a estrada ficar 
plana novamente. No plano andar mais 200m e vocês já verão um muro cor de Terracota a sua esquerda, 
com uma Portaria de telhado em Palha e pronto.

Sejam bem vindos.....


