
COMO CHEGAR AO MOSTEIRO DA SANTA CRUZ 

EM NOVA FRIBURGO/RJ 
 

PAX!  
 

Aqui indica-se como chegar ao Mosteiro da Santa Cruz, situado em Nova Friburgo, Rio de Janeiro. 

Sugerimos que se imprima estas indicações, para consulta offline. 

 

ATENÇÃO! 
 

Antes de nos visitar, é muito importante que nos avise de sua chegada, preferencialmente ligando e 

mandando um e-mail. Em caso de necessidade, poderemos lhe ajudar melhor. 

 

CONTATO 

 

EMAIL: mostsantacruz@gmail.com 

TELEFONE RESIDENCIAL: (22) 2540-1136 

DIA E HORÁRIO EM QUE SE ATENDE O TELEFONE: de terça-feira a sábado, de 15h às 16h. 

 

A PARTIR DO RIO DE JANEIRO OU DE NITERÓI -  

ÔNIBUS E TÁXI 
 

Informe-se sobre como pegar um ônibus para a RODOVIÁRIA NOVO RIO (no Rio de Janeiro) ou, se 

estiver em Niterói, sobre como chegar à RODOVIÁRIA DE NITERÓI. Avise ao seu informante que 

você deseja viajar para Nova Friburgo, e ele poderá lhe dar informações mais precisas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em qualquer uma das duas rodoviárias, 

compre uma passagem no guichê da empresa 

1001 (MIL E UM) para a RODOVIÁRIA SUL 

DE NOVA FRIBURGO (aproximadamente 

50,00 - valor de 2017). A viagem até Nova 

Friburgo durará em torno de 3 horas.  

 

Pode se comprar a passagem online. Informe-

se sobre valores e horários em:  

http://www.autoviacao1001.com.br/ 

 

FACHADA  DA RODOVIÁRIA NOVO RIO VISTA DA RODOVIÁRIA DE NITERÓI 

ÔNIBUS DA VIAÇÃO 1001 
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Em trânsito, nunca se esqueça de perguntar ao motorista ou aos passageiros sobre sua localização. 

Eles podem lhe ajudar.  

 

Chegando na RODOVIÁRIA SUL DE NOVA FRIBURGO, informe-se sobre como pegar um ônibus para 

a RODOVIÁRIA URBANA DE NOVA FRIBURGO, localizada no centro da cidade (R$ 3,95 - valor de 

2017).  Desça na Rodoviária Urbana de Nova Friburgo. Esta viagem dura em torno de 30 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

Escolhendo ir de ônibus: na RODOVIÁRIA URBANA DE NOVA FRIBURGO (Centro), informe-se com 

um fiscal sobre o ônibus que vai para a JANELA DAS ANDORINHAS / ALTO DOS MICHÉIS (R$ 3,95 - 

valor de 2017). Esta viagem dura em torno de 1 hora.  

 

ATENÇÃO: esta linha possui horários reduzidos. Informe-se com o fiscal ou no telefone do site: 

http://www.faol.com.br 

 

Horários (saindo da Rodoviária Urbana, direção norte - foto ao lado): 5:20 - 7:20h - 12h - 15:50h - 

17:50h - 19:50h (dias de semana). 

 

 

 

Estando no ônibus, pergunte aos 

passageiros e ao motorista sobre 

a localização do mosteiro.  

 

Atente-se para quando o ônibus 

entrar em uma estrada de terra. 

Peça para descer no ponto do 

mosteiro, no qual pode-se avistar 

uma grande casa ao alto, de 

janelas azuis. Siga as placas de 

localização à esquerda.   

 

 

E SEJA BEM-VINDO! 

 

 

RODOVIÁRIA SUL DE NOVA FRIBURGO 

RODOVIÁRIA URBANA DE NOVA FRIBURGO 

Se desejar ir de TÁXI a partir daqui, to-

me-o defronte a esta Rodoviária. Peça para 

levá-lo ao Mosteiro da Santa Cruz, na Jane-

la das Andorinhas, depois de Riograndina. 

A viagem até o mosteiro durará 40 minutos 

e poderá custar em torno de R$ 100. Antes 

de entrar no carro pergunte quanto vai cus-

tar e, se achar caro, não entre. Procure ou-

tro. 
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