Como Chegar
O acesso até Barra Alegre é asfaltado e 500 metros após, inicia-se nossa estrada
vicinal, com 4,5 km de estrada de terra com acesso livre o ano todo.
Há sinalização no percurso de terra.
Do Rio de Janeiro ao Morgenlicht, de carro, são 3 horas de viagem e o percurso tem
190 km.
Nossa localização geográfica é longitude 42º 17’ 086" Oeste e latitude 22º 15’ 43" Sul.
A Fazenda e o Morgenlicht são vistos em alta definição com o programa Google Earth.
"Pedimos que não usem o GPS ou Google Maps como a principal referência para
chegar no Morgenlicht e sim, usem o Roteiro de Como Chegar.”

Roteiro
• Ir do Rio à Nova Friburgo, pela Rio-Teresópolis, saindo na Parada Modelo/Guapimirim
e indo para Cachoeiras de Macacu.
• Subir a serra e atravessar a cidade de Nova Friburgo, com o rio à esquerda, e seguir
para Bom Jardim, com indicação também para Cordeiro e Cantagalo.
• Na entrada de Bom Jardim, ter atenção e observar o Auto Posto Lopes na esquina.
Não atravessar a ponte grande do Rio Grande, entrando à direita após um quebramolas, em avenida larga. Seguir em estrada asfaltada, a RJ 146.
• Andar 3 Km, atravessar o Alto de São José com vários quebra molas e a seguir, na
entrada de São José do Ribeirão, seguir à esquerda para Barra Alegre, em estrada
asfaltada, continuando na RJ 146.
• Andar 12 Km e passar pelo posto de gasolina e o posto policial. Barra Alegre está no
Km 19.
• Passar por fora de Barra Alegre pelo asfalto e logo após o Km 20, entrar na primeira
grande entrada à direita, asfaltada, com jardim (iluminada à noite). Como referência, ali
estão as primeiras placas indicativas do Morgenlicht (à esquerda no poste e à direita).
Existe também uma grande placa do Restaurante Fazenda Jorge Tardin.
• Seguir a estrada asfaltada e antes de entrar nos galpões da Fazenda Jorge Tardin,
entrar à direita em estrada de terra, com Placa Morgenlicht, e subir 3 Km para Boa
Vista, em estrada vicinal.
De agora em diante a estrada é sinalizada pelas placas Morgenlicht.
• Atravessar a vila da Boa Vista e subir 1 Km, entrando à direita, em uma curva larga
com placa Morgenlicht.
• Seguir e na segunda porteira, à esquerda, com placa Morgenlicht, entrar e subir a
pista concretada, passando pela sede da Fazenda Cachoeiras.
Chegou! Bem-vindo!

