FUNDAÇÃO ACAMPAMENTO PAIOL GRANDE

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

FUNDAÇÃO ACAMPAMENTO PAIOL GRANDE

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!!!!
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

