
Rota para Condomínio Week Inn Campos do Jordão
Estrada Municipal do Itapeva, 1750, Campos do Jordão, 12460-000
13,5 km – aprox. 26 min
(Instruções para ir do portal da cidade de Campos do Jordão até o hotel Plaza Inn
Week Inn.)

Rod. Floriano Rodrigues Pinheiro

1. Siga na direção norte na Rod. Floriano Rodrigues Pinheiro em direção à Av. Cap.
Tashabura Yamagushi
Cerca de 2 min

ir por 1,2 km
total 1,2 km
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2. Continue para R. Ver. Agripino Lopes de Moraes ir por 260 m
total 1,5 km

3. Continue para Av. Dr. Januário Miraglia
Cerca de 7 min

ir por 3,7 km
total 5,2 km

4. Continue para Av. Emílo Ribas
Cerca de 1 min

ir por 850 m
total 6,1 km

5. Vire à esquerda na R. Camilo de Morais ir por 81 m
total 6,2 km

6. Vire à direita na R. Raphael P R Gianotti ir por 140 m
total 6,3 km

7. Pegue a 1ª à direita para Av. José de Oliviera Damas
Cerca de 1 min

ir por 500 m
total 6,8 km

8. Na rotatória, pegue a 1ª saída para a Av. Dr. Emílio Lang
Cerca de 2 min

ir por 550 m
total 7,4 km

Daniel
Textbox
Se você perder essa entrada, tudo bem. Você vai em frente: passe pelo centrinho, que tem um palco preto montado na praça que vai estar à sua direita, desça a rua e, na placa de pare, vire à esquerda e vá ao passo 8.



Essas indicações são apenas para f ins de planejamento. Obras, trânsito intenso, clima ou outros fatores podem fazer com que as condições

sejam diferentes dos resultados no mapa, por isso, é preciso planejar o seu trajeto levando tudo isso em conta. Obedeça todos os sinais ou

avisos que aparecerem no seu trajeto.
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9. Vire à esquerda na Av. Emílio Lang Júnior
Cerca de 2 min

ir por 1,2 km
total 8,6 km

10. Vire à direita para pegar a Av. Pedro Paulo
Cerca de 4 min

ir por 2,8 km
total 11,3 km

11. Vire à direita em direção à Estr. Mun. ir por 110 m
total 11,5 km

12. Curva acentuada à esquerda em direção à Estr. Mun.
Cerca de 1 min

ir por 350 m
total 11,8 km

13. Pegue a 2ª à esquerda para Estr. Mun.
O destino estará à esquerda
Cerca de 4 min

ir por 1,7 km
total 13,5 km

Condomínio Week Inn Campos do Jordão
Estrada Municipal do Itapeva, 1750, Campos do Jordão, 12460-000

Daniel
Arrow

Daniel
Textbox
Se você não virou à esquerda no passo 5, mas seguiu as instruções adicionais que eu coloquei, você estará dirigindo na direção indicada pela seta vermelha. 

Daniel
Textbox
Nesse trecho você nem percebe que está mudando de rua, simplesmente uma curva

Daniel
Textbox
A partir daqui o asfalto é ruim. Tome cuidado com os buracos e vá devagar. 
O bom é que nesse trecho já tem placa sinalizando o hotel Week Inn. 




