Segunda Circular
TERCEIRO CONGRESSO DE AREIA
Villa Hanbury, La Mortola, Ventimiglia (IM). Itália.
20-21-22 abril 2015.
América Latina-Europa:
Silêncios, hesitações, criações nas narrações das migrações e dos migrantes .

COMO CHEGAR À CIDADE DE VENTIMIGLIA
Pode-se chegar à cidade de Ventimiglia:
- De carro (AUTOSTRADA DEI FIORI, A10 Savona-Ventimiglia),
- De trem (de Turim, Milão, Gênova, Nice, Marselha, etc...)
Para consultar os horários dos trens: http://www.trenitalia.com/
- De avião por Nice (França). O aeroporto de Nice dista aproximadamente 40
quilômetros do centro da cidade de Ventimiglia.
Do Terminal 1 do aeroporto é possível pegar um trem (distância 500 metros) até a
parada/ponto “Nice St. Augustin”, e dali um trem regional até a estação de
Ventimiglia.
De ambos os terminais do aeroporto existem ônibus diretos para a Estação Central de
Nice (Nice Ville), da qual é possível pegar um trem para Ventimiglia.
Para consultar o horário dos ônibus: http://www.lignesdazur.com/ri/?rub_code=4
Para consultar o horário dos trens: http://www.voyages-sncf.com/
- De avião por Gênova. O aeroporto de Gênova dista aproximadamente 150
quilômetros do centro da cidade de Ventimiglia. Partindo do aeroporto, de ônibus
(Volabus) ou de Táxi, é possível chegar à Estação ferroviária “Genova Principe” e
dali, de trem, a Ventimiglia.
Para consultar o horário dos ônibus (LINEA VLB):
http://www.amt.genova.it/rete_e_orari/volabus_new.asp?lan=IT
Para consultar o horário dos trens: www.trenitalia.com/
PERNOITE:

Villa Hanbury está localizada na fronteira entre a Itália e a França, e embora possa
ser agradável pernoitar em Mentone (Côte d'Azur), avisamos que no presente
momento não existe um sistema de transporte público que faça a conexão entre a
localidade francesa e a Villa Hanbury. A única mobilidade possível seria então com
um serviço de Táxi.
A Riviera Lingure é uma zona muito turística, portanto se aconselha que os
participantes reservem a estadia com uma grande antecedência, para evitar o risco de
não encontrar lugar.

MEIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DA CIDADE DE VENTIMIGLIA:
Pode-se chegar à Villa Hanbury, do centro de Ventimiglia (Parada de “Via Cavour” Estação FS, ao lado do número cívico 39 de “via Cavour”) com a LINHA 1:
Ventimiglia-Ponte San Luigi
Da estação de Ventimiglia partem também outros ônibus urbanos e interurbanos que
ligam o centro com outras zonas da cidade e com outras cidades de província.
Horários: http://www.rivieratrasporti.it/ShowOrari.asp
As passagens custam 1.50 euro e podem ser adquiridas nas bancas de jornais e nas
tabacarias da cidade.

