ROUTEBESCHRIJVING
Zonder tolweg

Tel.nr: 0031 624847973 voor als het
toch niet mocht lukken!

NavigaFe:
N 37º 09' 52.8" W 8º 07' 22.6"

vanaf vliegveld FARO
Na de rotonde bij de luchthaven (met de standbeelden) rijdt u heel even richFng Faro.
▪ Neem na 2,7 km de afslag rechts, richFng Lisboa / PorFmão/ Loulé. (Blauw bord)
Pas op voor het verkeer dat onder aan de lus van links komt! Dat heeV voorrang.
Om
de route richFng Loulé (en A22) te kunnen aanhouden moet u na bijna 5 km op de
▪
linkerbaan gaan rijden. (Niet naar Almancil, daar gaat de rechterbaan heen)
▪ U ziet daarna rechts het voetbalstadion.
▪ Niet afslaan naar de A22! Rechtdoor blijven rijden naar Loulé.
▪ De snelweg houdt op als u Ikea links ziet liggen; bij de rotonde rijdt u rechtdoor de berg op.
Blijf de weg volgen. Er volgen 3 rotondes, rechtdoor blijven rijden. (richFng centrum Loulé)
In
Loulé passeert u twee tankstaFons van Galp. (links en rechts van de weg)
▪
▪ Kort daarna gaat u bij het verkeerslicht linksaf.
▪ Deze weg vervolgen tot de rotonde. Ook hier weer rechtdoor.
▪ Direct weer een (kleine) rotonde. Ook daar rechtdoor.
▪ Over twee verkeersdrempels/zebrapaden. Let op ﬂink afremmen hiervoor.
▪ Bij de volgende rotonde (waar u niet rechtdoor kunt) linksaf richFng Boliqueime.
▪ Bij de grote rotonde wederom rechtdoor (richFng Boliqueime)
▪ Blijf deze weg volgen. Bij rotonde rechtdoor.
▪ Kort daarna (600 m) rechtsaf richFng Alte, Benaﬁm (Parragil).
▪ Berg op, u passeert een verkeerslicht. Niet vlak daarachter naar Matos Picota, maar de
volgende kruising linksaf richFng São Faus-no/Picota/Alfontes.
Steil
de berg op (scherpe bochten!) Boven aangekomen rechtdoor weer bergaf.
▪
▪ De weg maakt een bocht naar rechts, naar links.
▪ Als u de afvalcontainers rechts ziet, vlak daar achter de bushalte, dan rechtsaf slaan, scherp
omhoog naar Quinta de São FausFno (bordje staat hier aan beide zijden)

▪ Doorrijden langs smalle weg en bij casa Fantasia ook weer rechtdoor de berg afrijden tot het
“grijze” muur en huis aan de rechterzijde;
▪ recht voor u is de wife muur met zwarte toegangspoort van B&B Casa Encantada. (NR 71)

