Como chegar
Nazaré Uniluz

Veja como chegar em Nazaré Uniluz
Nazaré Uniluz está localizada no Município de Nazaré Paulista, região Bragantina, próximo à cidade de Atibaia e a cerca de 1h30 da cidade de São Paulo. Localiza-se a 7 km após
a cidade de Nazaré Paulista, na altura do km 47 da Rodovia D. Pedro I (sentido Jacareí),
Bairro Moinho I, seguindo por cerca de 1km numa estrada de terra em boas condições.

Para quem vem de carro
VIA FERNÃO DIAS – Siga pela Marginal Tietê no sentido da Rodovia Presidente Dutra.
Após o km 15,5, pegar saída para BR-381 (Fernão Dias – Belo Horizonte). Seguir as placas
Dutra/Fernão Dias, (faixas 2 e 3). Ao entrar na Dutra, permanecer à direita. Logo em
seguida, preste atenção à placa da saída 227 para Fernão Dias, à direita. Siga a Fernão Dias
até a altura da cidade de Atibaia. Pegue a saída km 36 A, onde há uma placa indicando a
Rodovia D. Pedro I, sentido Piracaia e Jacareí. Passe pelas cidades de Bom Jesus dos Perdões, Nazaré Paulista e siga em frente pela D. Pedro I (cerca de 26 km ). O acesso para
Nazaré Uniluz se localiza no km 47,2 da Rodovia. Entrar à direita, na estrada de terra,
junto à placa B. MOINHO I. Siga as placas indicativas até chegar, após aproximadamente
800 metros, ao estacionamento à esquerda com porteira verde.
VIA DUTRA E AYRTON SENNA – Siga pela Marginal Tietê no sentido da Rodovia Ayrton
Senna. A certa altura, inicia-se a numeração 1 a 4 no asfalto da Marginal. Mantenha-se
entre as pistas 1 e 2 e siga em frente. Entrar no km 170 da Dutra, onde há uma placa indicando o acesso à Rodovia D.Pedro I (Igaratá/Campinas). Seguir até o km 52 da Rodovia D
Pedro I e entrar para cidade de Nazaré Paulista, onde há uma rotatória, entrar por baixo
da ponte na rotatória voltar para a rodovia D.Pedro I no sentido Jacareí. O acesso para
Nazaré Uniluz se localiza no km 47 da Rodovia. Entrar à direita, na estrada de terra, junto
à placa B. MOINHO I. Siga as placas indicativas até chegar, após aproximadamente 800
metros, ao estacionamento à esquerda com porteira verde.
VIA ANHANGUERA – Siga a Anhanguera até o km 38 e pegue a saída para Campo Limpo
Paulista-Jarinu. Ao chegar no trevo de Jarinu, antes de entrar na cidade, siga na direção
da Rodovia Dom Pedro I. Quando chegar no acesso à Rodovia, pegue a direção sentido
Jacareí. Seguir pela rodovia D. Pedro I no sentido Igaratá-Jacareí. O acesso para Nazaré
Uniluz se localiza no km 47 da Rodovia. Entrar à direita, na estrada de terra, junto à placa
B. MOINHO I. Siga as placas indicativas até chegar, após aproximadamente 800 metros,
ao estacionamento à esquerda com porteira verde.

Para quem precisa de carona
Quando fizer sua inscrição, você pode informar que precisa de carona e passamos os contatos das pessoas que ofereceram carona neste período.
Você também pode acessar o Grupo de Caronas Solidárias no Facebook: https://ww.facebook.com/groups/caronasuniluz
(Nazaré Uniluz não se responsabiliza pelas caronas oferecidas ou pelas postagens no
grupo)

Para quem vem de ônibus
SÃO PAULO-ATIBAIA: de meia em meia hora, pela Viação Atibaia, saindo do Terminal
Tietê com duração de 1h30. Descer na Rodoviária de Atibaia e seguir a orientação abaixo,
de Atibaia-Nazaré Paulista.
Viação Atibaia: 0800 166444 – www.viacaoatibaiasp.com.br
ATIBAIA-NAZARÉ PAULISTA: de quinze em quinze minutos, pela viação Atibaia, com duração de 1h. Em Nazaré Paulista, pegar um taxi até Nazaré Uniluz (contatos abaixo)
Viação Atibaia: 0800 166444 – www.viacaoatibaiasp.com.br
JACAREÍ–ATIBAIA: três horários pela Viação Pássaro Marrom. Descer na Rodoviária de
Atibaia e seguir a orientação acima, de Atibaia-Nazaré Paulista.
Viação Pássaro Marrom: 011 3775 3850 / 0800 285 3047 – www.passaromarron.com.br
RIO-SÃO PAULO: chegando ao Terminal Tietê em São Paulo, pegar o ônibus São Paulo-Atibaia conforme instruções acima.

Para quem vem de avião

Para quem vem de avião, o aeroporto mais próximo é o de Guarulhos (Cumbica).

Para quem precisa de táxi

(Rodoviária de Atibaia, Nazaré Paulista ou Aeroportos)
Para os translados dos aeroportos ou das Rodoviárias de Atibaia e Nazaré Paulista até
Nazaré Uniluz, sugerimos os seguintes prestadores de serviço de nossa confiança:
Claudete Midori - translado de Atibaia:
(11) 99688-8802
Helear – taxista de Nazaré Paulista:
(11) 99545-9989 / (11) 4597-1454
Manoel – taxista aeroporto Guarulhos:
(11) 96659-8356 – Oi / (11) 99942-9644 – Whatsapp / (11) 2404-1756 – Residencial
Moto Táxi Nazaré – serviço de Moto Táxi:
(11) 95075-5609 – Vivo / (11) 4597-1035

