FAVOR INFORMAR A TODOS OS PARTICIPANTES DA CONFERÊNCIA

TRASLADOS
1. Serviço de Traslados da Estância:
O setor de eventos da Estância oferece serviço de traslado entre a Estância e os aeroportos de
Guarulhos, Congonhas e Viracopos, os terminais dos ônibus da Lirabus em Campinas, e pontos nas
cidades de Sumaré e Campinas. Para reservas de veículos, entrar em contato com Andréia, somente
por e-mail: andreia@eav.org.br.
Na hora da reserva, tenha em mãos todas as informações: local e horário de chegada, companhia
aérea e número do vôo ou empresa de ônibus, número de passageiros, número de peças de bagagem.
Segue abaixo a tabela com a nova lista dos preços:

2. Traslados da Lirabus entre os Aeroportos (GRU, CGH e VCP) e a Agência da Lirabus no Largo do
Pará (Campinas) ou Rodoviária de Campinas.
Outra opção de traslado de/para os aeroportos de GRU, CGH e VCP
são os ônibus da Lirabus, que fazem a linha Aeroporto—Largo do
Pará—Rodoviária de Campinas, que fica mais em conta para um
número pequeno de irmãos. Em Campinas, os ônibus têm as chegadas
e partidas na Agência da Lirabus no Largo do Pará, localizada na Av.
Francisco Glicério 431, Centro, e também na Rodoviária de Campinas,
localizada na R. Dr. Pereira Lima s/nº, Vila Industrial. A compra das passagens se efetua no próprio

Julho 2017

Aeroporto, na Rodoviária de Campinas, no Largo do Pará ou on-line. Quando a saída é de Campinas,
recomendamos fazer a compra da passagem on-line via internet, pois muitas vezes as passagens já
estão esgotadas quando chegamos ao Largo do Pará ou à Rodoviária.
Para detalhes sobre horários, preços e locais de embarque/desembarque, acesse o site
http://www.lirabus.com.br/site/translados/
Para compra de passagens on-line, acesse o site http://www.lirabus.com.br/, usando as seguintes
opções nos campos ORIGEM/DESTINO:
- Campinas, SP (Rodoviária de Campinas ou Largo do Pará)
- Guarulhos, SP - Aeroporto de Cumbica
- Sao Paulo, SP - Aeroporto de Congonhas
- Campinas, SP - Aeroporto de Viracopos
Observação: Na saída de Campinas ou na chegada a Campinas pode-se optar pela loja no Largo do
Pará ou pela Rodoviária de Campinas.
3. Associação dos Taxistas do Aeroporto de Viracopos (AEROCOOP)
Provedor do serviço: AEROCOOP – Associação dos Taxistas do Aeroporto de Viracopos.
Táxis: Carros para até 4 passageiros com malas. O passageiro pode escolher o modelo do carro.
Pagamento: aceitam-se cartões de crédito.
Preços, Horários: Para preços e horários, favor consultar pelo telefone (19)3725-5882/4. Não é
necessário agendar. Basta dirigir-se ao balcão da AeroCoop localizado no saguão do aeroporto, após
desembarque.
Detalhes no site: http://taxiviracopos.net/ .
4. Táxis da Rodoviária de Sumaré

Pela legislação local, somente os taxistas podem transportar GRUPOS de passageiros que chegam
para eventos na cidade a partir da Rodoviária de Sumaré. O Serviço de Conferência não pode enviar
carros alugados ou vans para transportar os passageiros da Rodoviária para a Estância, mas pode
usar os táxis que estão a seu dispor. Recomendamos aos irmãos que tomem os táxis que estão no
ponto à medida que forem chegando. Antes de embarcar, digam que estão indo para a Conferência na
Estância e confirmem ou negociem o preço da corrida. O preço é para um carro para 4 passageiros
com pouca bagagem, ou para 3 passageiros com mais bagagem. Telefone do ponto de táxi da
Rodoviária de Sumaré: (19)3873-2521
*********************************************************
Tenham todos uma boa viagem, e que o Senhor os guarde.
Serviço de Conferência
Estância Árvore da Vida
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