
 
 

Coordenadas (GPS):  S 22o 25' 40.3"   W 43o 17' 49.2" 

 

Origem: Rio de Janeiro 

1. Ingressar na BR-040 (Rodovia Rio-Juiz de Fora-Belo Horizonte);  
2. Passar pelo pedágio e logo em seguida subir à serra. 
3. Não sair da BR para entrar em Petrópolis.  

Seguir na própria BR-040 em direção às placas que indicam Itaipava, Juiz de Fora, Belo 
Horizonte. 

4. Passar pelo posto da Polícia Rodoviária Federal e por um pequeno túnel.  
5. A partir daí, comece a olhar as pequenas placas à sua direita que indicam a 

quilometragem.  
6. Passar por um posto de gasolina chamado Brazão (na pista da esquerda, km 71),  

por uma fábrica de Café Solúvel (também à esquerda, km 69) e pela Escola IPAE (do lado 
direito, km 68).    

7. Logo depois da placa que indica Km 66,  passar o carro para a pista da esquerda,  
manter a seta esquerda ligada e reduzir a velocidade.   

8. Permanecer ali cerca de 500m, quando surgirâo placas indicando “Saída 65” 
“Retorno”,“Araras” e “Vale das Videiras”. Trata-se de um retorno de nível, do mesmo lado 
esquerdo.  

9. Ingressar neste retorno e ali mesmo  (a menos de 100m), sair da BR-040 
e entrar à direita na placa que indica ‘Araras – Vale das Videiras”   



 Origem: Belo Horizonte 

1. Ingressar na BR-040, em direção ao Rio de Janeiro.   
2. Passar pelas placas que indicam acesso para Três Rios, Pedro do Rio, Itaipava e 

Bonsucesso.   
3. A partir daí, preste atenção nas pequenas placas à sua direita que indicam a 

quilometragem.    
4. Logo depois de passar pela plaqueta indicando Km 64, fique atento. Logo depois de surgir 

a placa indicando o km 65, surgirá à direita uma placa que indica “Araras – Vale das 
Videiras”   

5. É hora de sair da BR-040 e entrar à direita.   

Origem: São Paulo 

Ingressar na BR-116, Rodovia Presidente Dutra, em direção ao Rio de Janeiro. Já no Estado do 
Rio de Janeiro, na altura da cidade de Volta Redonda, surgem três opções:   

1. a mais indicada:  continue pela BR-116, em direção ao Rio de Janeiro.  Na altura de 
Caxias, surgem placas indicando a opção para Brasília, Belo Horizonte, Juiz de Fora e 
Petrópolis, pela BR-040.  Dali, siga como se estivesse vindo do Rio de Janeiro. 

2. a diferente:  na altura de Volta Redonda, entre na BR-393, em direção a Três Rios.  
Depois de passar pelo perímetro urbano de Volta Redonda, com tráfego intenso e muitos 
semáforos e quebra-molas, passará ao longo de algumas cidades, até chegar a Três Rios.  
Nesta cidade, ingresse na BR-040, em direção ao Rio de Janeiro. Já nesta rodovia federal, 
proceda como se estivesse vindo de Belo Horizonte;   

3. a mais demorada e complicada: na altura de Volta Redonda, entre na BR-393, em 
direção a Três Rios mas, na altura de Vassouras, saia da BR-393 e entre em direção a 
Miguel Pereira e Paty do Alferes.  A estrada de Paty do Alferes até o Vale das Videiras é a 
RJ-117, mas não existe nenhuma placa, não é asfaltada (é de terra, poeira nos dias secos, 
lama nos dias chuvosos), nem sinalizada.  

 
Mapa Detalhado do trecho de Araras-Videiras 



Depois de Sair da BR-040 e Entrando em Araras-Videiras...

A entrada em Araras é por uma ponte de concreto, estreita e pequena, com mureta baixa, pintada 
de branco.  Ali, zere o marcador de quilometragem do seu carro.  Percorridos 2km, surgirá o centro 
de Araras (que não passa de um pequeno comércio, ao longo de 500m e três quebra-molas).  Siga 
pela via principal (não entre em estradas secundárias ou transversais).  Percorridos 10 km, surgirá 
um condomínio chamado Fazenda de Araras e o ponto final da linha de ônibus Araras.  Ali começa 
o Vale das Videiras, com uma subida bem íngreme em direção à Serra da Ponte Funda.  Serão 
3,5km de subida, até chegar ao seu ponto mais alto (com 1230m de altitude).  Em seguida, 2,5km 
de descida. Pronto!  

Percorridos, ao todo, 16 km pela estrada municipal asfaltada que liga Araras ao Vale das Videiras, 
você terá chegado ao seu destino: um muro branco, com moldura em azul e com um portão de 
ferro pintado em azul colonial.  Ao fundo, o casarão de fazenda.  Por favor, identifique-se pelo 
interfone e o portão automático será aberto.    

Sinalização  eficiente, com placas indicativas, pintadas em tinta reflectiva, com a logomarca e o 
nome da pousada, acompanharão você ao longo da estrada. Não tem como errar!  

O asfalto da estrada está em bom estado de conservação, mas são muitas as curvas.  Não 
convém correr.  Não se surpreenda se, nos últimos 6km, já na área rural, encontrar em plena 
estrada, cavalos, vacas, ou mesmo algum animal silvestre, como esquilos e tatus.   

Depois de tantos detalhes, até parece que é difícil chegar, mas não é não! Nós é que somos 
detalhistas ! 

Vindo de Avião: qualquer que seja o aeroporto, Santos Dummond ou Antonio Carlos Jobim 
(Galeão), nós poderemos providenciar o traslado, em táxi dirigido por profissional autônomo 
experiente de nossa inteira confiança.  O preço a ser pago será menor do que um táxi do aeroporto 
e, a seu critério, poderá ser debitado em sua conta na pousada. 

 
 

De onde você vier, o acesso natural é a Rodovia 
Federal Washington Luiz (BR-040: Rio de 
Janeiro/Belo Horizonte).  Deixe-a na altura do km. 
65. 

Nos dois sentidos, antes do Km 65, a 1 km e a 500m, 
placas alertarão:  “Saida 65 – Araras – Retorno” 



Mais à frente, outra placa indicará:  “Araras – Vale 
das Videiras – Gastronomia – Pousadas”  Passe 
por ela e prepare-se para deixar a BR-040. 

 

Deixe a BR-040, entrando em uma saída à direita. 

Passe por uma ponte branca, à sua direita.  Deste 
ponto até a pousada, serão percorridos exatos 17km 
em bela estrada de montanha, inteiramente 
asfaltada. Se quiser, zere aqui o marcador de 
quilometragem de seu carro. 
Atenção: Não espere encontrar  placas, indicando o 
nome da rua, estrada ou rodovia. 

Já na RJ-117,  logo após a ponte branca, surge uma 
placa azul, indicando “Araras – Vale das Videiras.”  
Você está no caminho certo! 



Ao longo da estrada, algumas placas de chão, 
intitucionais do Cartão Mastercard, indicarão, dentre 
outras, a  “Pousada Fazenda das Videiras”. 

Depois de percorridos 10 km, surgirão placas com o 
nome e a logomarca da pousada, como esta ao lado, 
que indicarão quantos quilômetros serão percorridos 
até a chegada.  Estas placas se repetirão a cada dois 
quilômetros e, já nos seis últimos, a cada quilômetro.  
As duas últimas placas indicarão 500m e 100m. 

 


