COMO CHEGAR:
Estamos em URUCUIA - ESMERALDAS - MG
67 km de Belo Horizonte

Como chegar a ESMERALDAS e ao Vilarejo URUCUIA
Partindo de Belo Horizonte o percurso mais pratico para chegar a Esmeraldas é pegar a BR-040 com sentido à Brasília, seguir em
torno de 24 km até chegar a frente ao Condomínio Vale do Ouro (á direita) e Bairro Veneza (á esquerda). Entrar na placa de
Esmeraldas à esquerda, retornar e virar logo à direita em frente ao Bairro Veneza. Seguir por aproximadamente 15 km (neste
caminho você passará em frente ao Condomínio Nossa Fazenda). Quando terminar a estrada (15 km) virar à direita. Passará em
frente ao Vilarejo Caracóis e seguir 9 km. Ao final da estrada, chegará a Esmeraldas (á direita). Explicação para o Vilarejo
Urucuia abaixo.
Partindo de Contagem recomendamos o percurso através do antigo Praia Clube. Passar pelo antigo Praia Clube e seguir direto
até chegar a Esmeraldas. Explicação para o Vilarejo Urucuia abaixo.

Partindo de Betim recomendamos o percurso através de Vianópolis. Rua/ Avenida Amazonas, Vianópolis e vire á direita na Placa
de Esmeraldas, atravesse a linha do trem e siga até chegar a Esmeraldas. Explicação para o Vilarejo Urucuia abaixo.
Partindo de Sete Lagoas o caminho mais próximo é sair de Sete Lagoas com sentido a Belo Horizonte, e entrar a direita com
sentido a Fortuna de Minas, ou Inhaúma. Seguir mais aproximadamente 15 km nesta estradinha asfaltada, e terá uma placa para
Esmeraldas à esquerda. Seguir por 18 km sempre com sentido à Mineração Gerais. Após passar pela Mineração Gerais, seguir
por mais alguns km até chegar ao Vilarejo Urucuia. Estamos dentro deste vilarejo.
Partindo do Rio de Janeiro você deverá pegar a BR-040 com sentido a Belo Horizonte. Muito pouco antes de chegar a Belo
Horizonte, entrar à direita na placa para Brasília. Seguir o Anel Rodoviário e virar novamente na placa para Brasília. Após entrar
novamente na BR 040, seguir em torno de 24 km até chegar a frente ao Condomínio Vale do Ouro (à direita) e Bairro Veneza (á
esquerda). Entrar na placa de Esmeraldas à esquerda, retornar e virar logo à direita em frente ao Bairro Veneza. Seguir por
aproximadamente 15 km (neste caminho você passará em frente ao Condomínio Nossa Fazenda). Quando terminar a estrada
(15km) virar à direita. Passará em frente ao Vilarejo Caracóis e seguir 9 km. Ao final da estrada, chegará a Esmeraldas (á direita).
Explicação para o Vilarejo Urucuia abaixo.
Partindo de São Paulo recomendamos pegar a BR381 com sentido a Belo Horizonte. Antes de Belo Horizonte e antes de Betim,
terá uma cidade que se chama Juatuba. Entrar em Juatuba e logo após entrar para Vianópolis. Recomendamos que peça
maiores informações neste local sobre a entrada para Vianópolis. Em Vianópolis terá um supermercado à direita. Logo após o
supermercado, virar a esquerda, atravessar a linha do trem, e seguir até chegar a Esmeraldas. Explicação para o Vilarejo Urucuia
abaixo.
Após o Centro de Esmeraldas, como chegar ao Vilarejo Urucuia
Estamos no Arraial Urucuia, a 17 km do Centro da cidade de Esmeraldas.
Quando entrar na cidade de Esmeraldas, seguir reto até dar de frente com o fórum da cidade (na praça principal da cidade).
Logo após passar o fórum, vire a 1ª direita na Rua Benedito Valadares (entre o fórum e a farmácia Drogamax).
Seguir a Rua Benedito Valadares praticamente até ao final da rua, até chegar a uma estrada de terra à sua esquerda.
Entrar nesta estrada de terra e seguir sempre na via principal por 16km. Sempre que tiver bifurcação, virar à esquerda, até
chegar ao Arraial Urucuia, que se encontra asfaltado.
Quando você chegar ao asfalto do Arraial Urucuia, virar novamente à esquerda.
Seguir em torno de 600m dentro do arraial e já chegará ao Quatro Estações Pesqueiro e Hotel Fazenda.
De qualquer forma, sempre siga na via principal da estrada de terra, e vire a esquerda nesta via, que não tem erro.
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