O que levar e como chegar – treinamento Paiol Grande
PROPOSTA DE ENXOVAL - para média 01 diária
• 1 jogo de roupa de cama
• 1 cobertor de solteiro
• 1 toalha de banho e 1 de rosto
• 2 calças
• 3 camisetas
• 1 casaco / blusão
• 1 impermeável para chuva
• 4 shorts / bermudas
• 1 pijama / camisola
• 3 cuecas ou calcinhas

• 3 pares de meias
• 2 pares de tênis
• 1 par de chinelos / sandálias
• 1 boné ou chapéu
• 1 lanterna e pilhas de reserva
• 1 copo plástico ou cantil
• Objetos de higiene pessoal
• Protetor solar e creme hidratante
• FANTASIA LIVRE

OPCIONAL
 Instrumento musical (flauta, violão,etc)
OBJETOS DE VALOR
Não nos responsabilizamos pelos objetos de valor

COMO CHEGAR
Estrada do Paiol Grande KM 7 – São Bento do Sapucaí/SP

Vindo de São Paulo
Pegar a rodovia Airton Senna (SP 070) e seguir em direção a Campos do Jordão. Continuando na mesma direção a
Rod. Airton Senna passa por cima da Dutra, neste ponto ela muda de nome para Rod. Floriano Rodrigues Pinheiro
(SP123), continue sentido Campos do Jordão.
Logo depois do túnel, haverá uma entrada para Santo Antônio do Pinhal (SP046), siga esta referência. Atravesse a
cidade de Santo Antônio do Pinhal, e siga as placas para São Bento do Sapucaí.
Chegando em São Bento do Sapucaí você deverá seguir as placas que indicam o PAIOL GRANDE, sentido Estrada do
Paiol Grande (existem placas indicativas, ou pergunte a alguém!), siga nesta estrada até avistar a entrada do
Acampamento do Paiol Grande no KM 07 e seja Bem-vindo!!!!
Vindo do Rio de Janeiro
Pegar a Dutra até a entrada para Campos do Jordão, esta entrada é depois de Taubaté. Deste ponto siga para
Campos do Jordão pela Floriano Rodrigues Pinheiro (SP 123). Logo depois do túnel haverá uma entrada para Santo
Antônio do Pinhal (SP046), siga esta referência. Atravesse a cidade de Santo Antônio do Pinhal, e siga as placas para
São Bento do Sapucaí.
Chegando em São Bento do Sapucaí você deverá seguir as placas que indicam o PAIOL GRANDE, sentido Estrada do
Paiol Grande (existem placas indicativas, ou pergunte a alguém!), siga nesta estrada até avistar a entrada do
Acampamento do Paiol Grande no KM 07 e seja Bem-vindo!!!!
PARA AQUELES QUE VIEREM DE ÔNIBUS:
VINDO DE DIVERSAS CIDADES: Pesquise o destino como a cidade de São Bento do Sapucaí. Caso não encontre tente:
Paraisópolis ou Brasópolis.

· Outra alternativa é ir até São José dos Campos e de lá com certeza encontrará horários de ônibus para
Paraisópolis ou Brasópolis (provavelmente pela empresa Pássaro Marron).
VINDO DE SP: Você consegue transporte no terminal Tietê, pela empresa Pássaro Marron com sentido a Paraisópolis
ou Brasópolis. https://www.portaldepassagens.com.br/VendaWebPassaroMarron/consulta
Em muitos casos, os ônibus passam no portal da cidade de São Bento do Sapucaí, portanto, precisa avisar o
motorista e pedir para ele parar no Portal.

· Do Portal da cidade precisará pegar um táxi até o acampamento que fica a 7 Km. Certamente
conseguirá compartilhar este táxi, pois no ônibus terão outros jovens vindo para cá. Deve investir
aproximadamente R$ 20,00. Busque contatos de Taxistas com a coordenação do Paiol Grande para
facilitar o seu trajeto!
Acampamento Paiol Grande
Estrada do Paiol Grande, Km 7 – Bairro Paiol Grande
Cep 12490-000 – Caixa Postal 11 – São Bento do Sapucaí – SP
Tel: 12 3971-1537/1579

