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Orientações para a viagem a Poços de Caldas 

 

  

Poços de Caldas localiza-se a sudoeste do estado de Minas Gerais, bem próxima à divisa entre 

os Estados de Minas e São Paulo.  

 

1) Acesso de avião: O aeroporto mais próximo a Poços de Caldas é o Viracopos, na região de 

Campinas.  

 

A organização irá disponibilizar um transporte (ônibus executivo ou van) que seguirá 

direto de Viracopos para Poços de Caldas (aproximadamente 2h30 de viagem), conforme 

calendário abaixo: 

 

Dia 17 de outubro (sábado): saídas de Viracopos 10h e 16h 

Dia 18 de outubro (domingo): saídas de Viracopos 10h, 14h e 18h 

Dia 22 de outubro (quinta-feira): saídas de Poços de Caldas 07h, 11h e 15h 

Dia 23 de outubro (sexta-feira): saídas de Poços de Caldas 07h e 11h 

 

O preço da passagem para cada trecho é de R$ 45, a serem pagos diretamente no ônibus. 

O ônibus irá deixar os passageiros em frente ao Palace Hotel, no centro da cidade e 

próximo da maior parte dos hotéis da cidade e de pontos de taxi. As reservas de lugar 

devem ser feitas até o dia 30 de setembro pelo link: http://goo.gl/forms/2b7QZidLtx 

 

O aeroporto de Viracopos fica a aproximadamente 19 km da Rodoviária de Campinas, de 

onde saem ônibus em intervalos de aproximadamente 1 h para Poços de Caldas (ver item 3 

abaixo – acesso de ônibus). Além do Taxi, é possível ir para a Rodoviária com um ônibus 

convencional (linha 193 - http://www.emdec.com.br/) ou em um ônibus especial (Lirabus - 

http://www.lirabus.com.br/site/translados/). 

 

2) Acesso de carro: Três eixos viários principais possibilitam o acesso a Poços de Caldas:  

 

Saindo de São Paulo/Campinas: seguir pela Rodovia Anhanguera (SP-330 / BR-050) ou 

pela Rodovia dos Bandeirantes (SP-348) até Campinas. De Campinas, acessar a Rodovia 

Governador Doutor Adhemar Pereira de Barros (SP-340) e seguir até a saída para Aguaí (você 

irá passar por Mogi Mirim, Mogi Guaçu e Estiva Gerbi). Após Estiva Gerbi, pegue a SP-342 e 

siga até Poços de Caldas (você irá p assar por Aguaí, São João da Boa Vista, Águas de Prata e 

após uma pequena serra, chegará a Poços de Caldas). De São Paulo são aproximadamente 250 

km e 3h30 de viagem e de Campinas aproximadamente 192 km e 2h30 de viagem. 

 

 

http://goo.gl/forms/2b7QZidLtx
http://www.emdec.com.br/
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Saindo de Belo Horizonte: seguir pela Rodovia Fernão Dias (BR-381) até Três Corações. 

Sair sentido Elói Mendes / Varginha para a BR-491. Seguir até Paraguaçu (passando por 

Varginha e Elói Mendes) e entrar na MG-453, sentido Machado. Passar Machado e acessar a 

BR-267 (Rodovia Vital Brasil). Seguir até Poços de Caldas (passando por Campestre e 

Bandeira do Sul). De Belo Horizonte são aproximadamente 460 km e 6h30 de viagem. 

 

Saindo do Rio de Janeiro: Seguir pela Rodovia Presidente Dutra (BR-116) até Lorena. Entra 

na BR-459 e seguir até a BR-267 (passando por Piqute, Delfim Moreira, Itajuba, Santa Rita do 

Sapucaí, Pouso Alegre, Congonhal e Caldas). Do Rio de Janeiro são aproximadamente 490 

km e 8h00 de viagem. 

 

 

3) Acesso de ônibus: Poços de Caldas possui linhas regulares de ônibus para Campinas, São 

Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Nos sites das empresas podem ser consultados os 

horários disponíveis. Para outros destinos, entrar em contato com a Rodoviária de Poços de 

Caldas: 35 3714-1940 ou http://www.socicam.com.br/ 

 

Saindo de São Paulo / Campinas: Viação Cometa (http://www.viacaocometa.com.br/pt/) e 

Viação Santa Cruz (http://www.viacaosantacruz.com.br/) 

 

Saindo de Belo Horizonte: Expresso Gardênia (http://www.expressogardenia.com.br/) 

 

Saindo do Rio de Janeiro: Viação Cometa (http://www.viacaocometa.com.br/pt/) 

 

A organização irá disponibilizar um transporte (ônibus executivo) que seguirá direto de 

Belo Horizonte e Rio de Janeiro (saindo de local a confirmar na região central das 

cidades) para Poços de Caldas, conforme calendário abaixo: 

 

Dia 17 de outubro (sábado): saída do Rio ou BHZ 10h 

Dia 23 de outubro (sexta-feira): saída de Poços de Caldas 09h 

 

O preço da passagem para cada trecho é de R$ 110, a serem pagos diretamente no 

ônibus. O ônibus irá deixar os passageiros em frente ao Palace Hotel, no centro da 

cidade e próximo da maior parte dos hotéis da cidade e de pontos de taxi.. As reservas de 

lugar devem ser feitas até o dia 30 de setembro pelo link: http://goo.gl/forms/2b7QZidLtx 

 

Em caso de dúvidas a respeito da viagem a Poços de Caldas, entre em contato conosco pelo 

email: organizacao.entmme@gmail.com 

 

 

http://www.viacaocometa.com.br/pt/
http://www.viacaosantacruz.com.br/
http://www.viacaocometa.com.br/pt/
http://goo.gl/forms/2b7QZidLtx

