Camping en Bed & Breakfast

QUINTA DA FONTE

De route erheen

GPS
Navigeren op het plaatsje Figueiro dos Vinhos, vanaf daar adviseren wij onderstaande
routebeschrijving te volgen tot de camping.

Wanneer u met de auto reist
Via de A1 richting Parijs. Voor Parijs de borden Bordeaux (A10/E5) aanhouden. Vervolgens richting
Bordeaux – Biarritz – Spaanse grens – San Sebastian – Bilbao – Burgos – Valladolid – Salamanca –
Portugese grens (Vilar Formoso). Daarna richting Guarda (IP5/A25).
Bij Guarda de IP2/A23 nemen richting Guarda Sul/Covilha/Portalegre. Bij Castelo Branco de IP2/A23
aanhouden richitng Lisboa/Abrantes. Ongeveer 25 kilometer voorbij Castelo Branco, neemt u de IC8
richting Pombal/Sertã/Proença-a-Nova, dit is afslaf nummer 18 (Serta – Pedrogao Grande – Ansiao –
Pombal – Coimbra – Tomar).
Volg deze weg tot de N236-1 naar Figueiró dos Vinhos ESTE/zona industrial en sla hier af. Volg de
aanduiding Figueiró dos Vinhos (aan het eind van de afrit rechts), u komt dan voorbij disco INOX. In de
plaats Figueiró dos Vinhos gaat u op de eerste rotonde rechtdoor richting Centro de Saude. Rechtdoor
voorbij het postkantoor (Correios) en dan de eerste links (rechts is een bank). Volg deze weg tot een Tsplitsing en ga daar links (rechtsaf mag niet) Op de rotonde met fontein volgt u het bord Foz de Alge
(campismo) en gaat rechts, let op, dit is een andere camping! U rijdt tot de volgende rotonde en gaat
daar de derde afslag richting Carapinhal/Fontainhas. Doorrijden tot het dorp Carapinhal.
In het dorp Carapinhal de weg volgen, u komt langs een school aan uw rechterhand en de weg gaat over
in een zandweg. Hier volgt u de bordjes Quinta da Fonte, nog ongeveer 2 kilometer.
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Wanneer u met het vliegtuig reist:
Vanuit Amsterdam Schiphol onderhouden KLM en TAP Air Portugal enkele malen per week directe
lijnvluchten naar Lissabon, Porto en Faro. In de zomermaanden zijn er ook diverse chartervluchten. De
vlucht zonder tussenlanding naar Lissabon duurt ongeveer 3 uur, naar Porto iets korter. U kunt op de
luchthaven een auto huren, vaak is het raadzaam dit direct te boeken bij het boeken van uw vliegticket.
Wanneer u liever met de bus of trein verder reist, kunt u contact met ons opnemen voor eventuele verdere
informatie.
Met de auto vanaf de luchthaven in Lissabon:
Neem de A1 Norte en volg deze snelweg tot de afslag Pombal, Ansiao (IC8). Volg de IC8 tot de afslag
naar Figueiró dos Vinhos (N237). Van hieruit, zie routebeschrijving hierboven.
Met de auto vanaf de luchthaven in Porto:
Via de A1 Sud richting Coimbra en daarna door op de A1 tot de afslag Pombal. Neem IC8 naar Ansiao en
dan afslag Figueiró dos Vinhos (N237). Van hieruit, zie routebeschrijving hierboven.
Wanneer u met de bus reist:
U kunt met een bus van Eurolines reizen naar Portugal. Opstapplaatsen in Nederland zijn Utrecht,
Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Eindhoven. U kunt dan reizen naar de plaats Pombal in midden
Portugal. Neem tevoren contact met ons op over de mogelijkheden u op te halen vanuit Pombal. Kosten
voor een busretour bedragen ongeveer 225 euro per persoon. Voor meer informatie en reserveringen,
kunt u op de site van Eurolines terecht: www.eurolines.nl
Portugal beschikt over een uitgebreid net van busdiensten, waardoor reizen per bus vaak gemakkelijker
en praktischer is dan reizen per trein. Voor meer informatie over mogelijkheden voor reizen per bus, kunt
u altijd contact met ons opnemen of u ter plaatse laten adviseren.
Wanneer u met de trein reist:
U kunt het beste door NS Internationaal laten uitzoeken wat voor u de beste treinreis zou zijn. Een
mogelijkheid is per TGV naar Parijs. Vanaf Parijs een TGV naar Irún (aan de Spaanse grens) en vandaar
uit de Rapido Sud Expresso door Spanje via San Sebastian, Vilar Formoso, Guarda, Pampilhosa. Indien u
uitgebreidere uitleg over het reizen per trein wilt, kunt u ons altijd een email sturen.

