
*O tempo gasto pode variar um pouco, dependendo da faixa horária

Em torno de 5 minutos de carro desde a saída 
de Fukuyama Nishi, da Rodovia Sanyo

Em torno de 35 minutos da cidade de Higashi Hiroshima/ Em torno de 60 minutos da cidade de Okayama
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Acesso fácil

Em torno 4 minutos de caminhada desde a 
estação de Matsunaga, da linha de trem JR

Hiroshima-ken, Fukuyama-shi, Matsunaga-cho 4-15-31

*É possível ver mapa e conteúdo detalhados também no site.

Para reserva e/ou mais informações, entre em contato pelo número abaixo.

ロイヤルドライビングスクール
www.royal-corp.com/ds/hukuyama/

Reconhecido pelo Ministério de Transporte de Território, Infraestrutura e Transporte

No presente momento estão sendo realizadas aulas de orientação para administradores de transporte, etc., tanto na escola de Hiroshima quanto na de Fukuyama!

ROYAL Driving School  Escola de Fukuyama

Buscar!

Disponível aula para todos os tipos de veículos

(Citado dos dados referenciais da Associação de Autoescola Designada 
da Província de Hiroshima, de janeiro de 2018)

A autoescola tem 64 funcionários no total
42 pessoas são instrutores

É possível tirar a carta de motorista, de forma planejada e em curto tempo

Você pode tomar aulas práticas até 2 horas consecutivas por dia

Até 9:10h da noite nos dias da semana

Realizado aos sábados, domingos e feriados

2 novos veículos de porte semi-médio 
também acabaram de chegar na autoescola.

Estadia prolongada perto da estação

Também pode frequentar depois do trabalho

Estamos aguardando 
por você!

Promoção de AgradecimentosPromoção de Agradecimentos

“Autoescola
Completa”

Desde caminhão, 
caminhonete até 
veículos de duas rodas

Motivos pelos quais 

as pessoas preferem 

a autoescola ROYAL

ROYAL Driving SchoolROYAL Driving School

1°lugar
pessoas formadas na categoria de veículos de quatro e duas rodas3,172 

Disponibilidade de 3 caminhões e 3 caminhonetes!

em número de alunos matriculados na região leste da 
província, para categoria de veículos de quatro e duas rodas

Assistência na condução e estadia!

Veículos bonitos, 
sob inspeção e 
manutenção!

Aulas

Exame



Hiroshima-ken, Fukuyama-shi, Matsunaga-cho 4-15-31
*É possível ver mapa e conteúdo detalhados também no site.

Para reserva e/ou mais informações, entre em contato pelo número abaixo.

ロイヤルドライビングスクール
www.royal-corp.com/ds/hukuyama/

Formulário para enviar pelo FAX   Número de FAX  084-933-3639

Nome completo

Endereço

Telefone de contato

Data de nascimento

□Frequentar pousando  □Frequentar de casa
<Tipo de carteira de habilitação desejado>

□Veículo de grande porte  □Veículo de médio porte  □Veículo de reboque
□Veículo de grande porte especial  □Médio porte para passageiros
□Veículo de passeio com câmbio automático  □Veículo de passeio com câmbio manual
□Veículo de passeio para passageiros  □Grande porte para passageiros  
□Empilhaheira  □Relativo a gruas  □Outros (                          )
<Marítima>□Categoria 1  □Categoria 2  □Especial  □Outros

Responsável pelas 
vendas

Inscrição (Pedido de folhetos explicativos)

ROYAL Driving School  Escola de Fukuyama
Buscar!

           .           .

*O tempo gasto pode variar um pouco, dependendo da faixa horária

Em torno de 5 minutos de carro desde a 
“saída de Fukuyama Nishi”, da Rodovia Sanyo

MiharaSaijo

Rodovia Sanyo

By-pass da rota nacional 2

Rota nacional 2

Província de Ehime↓

Higashi-Hiroshima↓

Sera, Miyoshi↑

Saijo

←Hiroshima

←Hiroshima

Acesso fácil

Em torno 4 minutos de caminhada 
desde a estação de Matsunaga, 
da linha de trem JR

▶Estadias gratuitas

▶
▶

(Órgão de transporte estabelecido, no limite máximo de 20.000 ienes)

ROYAL Driving School

Tirar carta de 
motorista pousando
Tirar carta de 
motorista pousando perto da estaçãoperto da estação

A ROYAL é uma 
“autoescola completa”, 
onde é possível tomar aulas para 
todos os tipos de veículos

Cobertura de gastos com condução

(Número de dias do curso mais curto x 1.500 ienes)
Cobertura de gastos com a alimentação

Disponível business hotel que leva no máximo 3 minutos de caminhada!
Local com muitos estabelecimentos gastronômicos e divertimentos!
Tem escola de gruas na mesma instalação e é possível tomar aulas em conjunto
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Condução até a autoescola Ex.: Caminhada               Trem-bala JR               Linha de trem Sanyo JR               Trem expresso JR               Ônibus Expresso

Direção de Kansai

Direção de Fukuoka

Direção de Ehime

Direção de Kagawa

Direção de Kochi

Estação de Shin-Osaka

Estação de Hakata

Estação de Matsuyama Estação de Imabari Em frente da
estação de Imabari

Em frente da 
estação de Fukuyama

Estação de Takamatsu

Estação de Kochi Estação de
Awa Ikeda

Estação de
Marugame

Estação de
Okayama

Estação de Kokura Estação de 
Shin-Yamaguchi Estação de Hiroshima

Estação de Shin-Kobe Estação de Okayama
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40min.
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2h30min.

3min. 3min.1h30min.

Estação de 
Fukuyama

1h10min.

10min

Estação de
Matsunaga

5min.


