COMO CHEGAR NO TAO DO RIO MANSO
Distâncias
- São Paulo - Guaratinguetá (Via Dutra) = 172 km
- Rio de Janeiro - Guaratinguetá (Via Dutra) = 245 km
- Guaratinguetá - Cunha (Rodovia SP-171) = 45 km
- Cunha (Trevo principal do Portal de Cunha) - TAO do Rio Manso = 25 km (sendo 18,4
km de asfalto e 6,6 km de terra)

Sentido Cunha - Paraty
Do Portal de Cunha (trevo principal da entrada da cidade) até o início da estrada de terra
que leva ao sítio TAO do Rio Manso são 18,4 km. A entrada fica à esquerda no KM 63,4
(veja placa de sinalização laranja TAO).
Referências = A entrada para a estrada de terra que leva ao sítio fica a 1,7 km das placas
na beira do asfalto do atelier de cerâmica Flávia Santoro e Contemplário.
São 6,6 km de estrada de terra até chegar no sítio TAO do Rio Manso (siga as placas
laranjas TAO).

Sentido Paraty - Cunha
Após a subida da serra as referências são a Pousada e Restaurante Antigo Caminho do
Ouro e o Bar Kallas da Serra (na beira do asfalto do lado direito).
Após 600 a 700 metros do Bar Kallas da Serra entrar na estrada de terra à direita (veja
placa de sinalização laranja TAO).
São 6,6 km de estrada de terra até chegar ao sítio TAO do Rio Manso (siga as placas
laranjas TAO).

OBSERVAÇÃO:
O celular só funciona nas proximidades da cidade.
Pedimos a gentileza de nos enviar um SMS para o celular (12) 99656-2488 (Vivo)
quando estiver passando por Cunha.

Trecho de TERRA (Estrada do Rio Manso) - entrada no Km 63,4
OBSERVAÇÃO: São 6,6 km de estrada de terra até chegar no sítio TAO do Rio
Manso (siga as placas laranjas TAO).
Logo no início da estrada de terra vai cruzar uma ponte de concreto. ZERE O
HODÔMETRO.
Dirija por 1,5 km. Na bifurcação (verá um totem da Estrada Real à sua frente e do lado
direito um curral) siga à DIREITA.
Após 1,7 km (3,2 km desde a ponte de concreto) verá à sua esquerda outra ponte de
concreto. NÃO CRUZE essa ponte, SIGA EM FRENTE.
Continue sempre pela estrada principal e após 2,4 km (5,6 km desde a primeira ponte de
concreto) chegará ao TRUTÁRIO (verá à sua esquerda os tanques de criação de trutas).
Do trutário até o TAO do Rio Manso são mais 1,0 km (6,6 km desde a primeira ponte de
concreto).
A entrada fica à direita. Verá uma porteira verde e a placa TAO do Rio Manso. Abra a
porteira e siga pelo caminho entre os cedrinhos.

Bhavatu sabba mangalam
Que todos os seres sejam felizes

