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Metrô:
Pegue o metro e desça na Estação Arniqueiras (Estação 16). Essa é

a primeira

estação de Águas Claras (Sentido da rodoviária para Ceilândia / Samambaia). O edifício o
Alpha Mix fica bem próximo dali... não tem erro... logo ao sair da estação do metro, na
catraca, pegue a saída da direita e siga, atravesse a rua siga em sentido à avenida das
Araucárias.... em 1 quadra vc está lá nessa avenida...

Aí é praticamente mais uma

quadra, só ir até a esquina da quadra com a rua 13 sul e virar à esquerda e o Edifício
Alpha Mix estará logo em frente ( Quadra 204, lote 02, sala 2, no piso térreo. É a portaria
perto da esquina. Ao entrar na portaria da esquia, virar a esquerda e já é a segunda
sala.)

Vindo de Carro:
Vindo pela EPTG a partir de Brasília, sentido Taguatinga. Passe a casa do Governador,
no final da subida, fique à direita. Após a última passarela pegue a pista da direita para
conseguir fazer o balão novo e passar por cima do viaduto da EPTG.

( viaduto do

Walmart). Ao chegar na rotatória do Walmart (que é a mesma da Unieuro) , vire à direita
e siga em frente até a segunda rotatória. Faça o contorno e desça na Av. das Araucárias.
( Essa é a avenida principal, que desce!)

Continue descendo pela Av das Araucárias, Você vai passar o Posto BR, vire a primeira à
Direita, na Rua 13 sul. Pronto. Chegou! ( Quadra 204, lote 02, sala 2, no piso térreo. É a
portaria perto da esquina. Ao entrar na portaria da esquia, virar à esquerda e já é a
segunda

sala.)

