
   
 
Routebeschrijvingen naar strand appartement SolMar 

www.casacantiga.eu 

Adres 

Appartement SolMar, gebouw Vila Vitoria 
 
Vila Vitoria bestaat uit 2 half ronde gebouwen, SolMar zit in het gebouw aan landzijde, 
middelste trapopgang, derde etage, links. Formeel Bloco G, 3º andar Esq.  
 
Straat:    Rua Nossa Senhora da Vitória. 
Dorp:    Paredes da Vitoria (of Vale de Paredes, of Paredes) 
Deel gemeente:  Pataias 
Gemeente  Alcobaça 
 
Let op:   
de diverse GPS/TOMTOM kunnen ons niet goed vinden!!! Pataias is beste referentie. 

GPS coordinaten 

39.70134, -9.04874  N 39 42.08, W 9 2.924  N 39 42 4.8, W 9 2 55.5 
 -1094016, -812382 

Belangrijk: Zodra u wegrijdt vanaf de luchthaven kunt u ons dan even een sms sturen of 
bellen zodat er iemand op tijd aanwezig is om u te ontvangen! Wij wonen dichtbij.  
Mochten jullie al in Portugal zijn dan graag even een berichtje waar dat is en een berichtje als 
je een halfuur van het appartement bent. 

Mobile Sandra: 00351 9191 33855 of Maurice 00351 919133750 

Routebeschrijving 

Route vanaf vliegveld Lissabon tot Paredes da Vitoria; ongeveer 131km, tol ongeveer 9 euro. 

Startpunt: autoverhuur op de luchthaven 

Andere startpunten: diverse autoverhuurbedrijven halen u op, op de luchthaven en hebben hun 

auto´s enkele km´s verderop geparkeerd staan. Vrijwel altijd moet u eerst op de A1 zien te 

komen, dan IC17, dan A8.  Vraag even om aanwijzingen. 

1. Vanaf het vliegveld  komt u bij een grote en drukke rotonde onder een viaduct. Deze 
rotonde moet u voor 5/6e deel rond rijden; u neemt de afslag richting A1Norte/ 
PORTO - A8 OESTE- A12 SuL. Deze afslag is de toerit naar het begin van de autoweg 
A1 (Lissabon - Porto).  
 

2. Na 2 à 3 kilometer op deze A1 te hebben gereden, aflsag 14 richting A8Oeste volgt het 
blauwe bord "Pte. Vasc da Gama / A12 SUL / IC17 - CRIL". Deze afslag nemen en de 
linker baan aanhouden.  
 

3. Direct na deze afrit, op de linker baan, neemt u de afslag "IC17 - CRIL / OUTROS 
DESTINOS" die naar links over een viaduct gaat.  



   
 

4. Enkele kilometers na dit viaduct volgt een tunnel; hier rechts voorsorteren (riching A8 
LOURES) en gelijk na de tunnel naar rechts afslaan bij bord "A8 T.res Vedras/ Loures". 
Nu bent u op de A8, die van Lissabon naar Leiria gaat, en deze weg blijft u volgen.  
 

5. Voorbij Loures komt u bij de eerste tolpoort. Hier trekt u een kaartje uit de automaat, 
als bewijs dat uw rit over de tolweg hier is begonnen.  

BELANGRIJK: u moet NIET door poortjes gaan met een groen V-teken erboven, deze 
poortjes zijn alleen voor abonnementhouders en hier staat geen kaartjesautomaat. U 
neemt dus een poortje ZONDER een groene V erboven. Tenzij u een kastje heeft gehuurd 
voor electronische tol bij de autoverhuur, dan kun u wel via de V-poortjes. 
 

6. Voorbij Bombarral is het einde van dit stuk tolweg. U gaat weer door een poortje 
ZONDER groene V, en betaalt contant of creditcard aan de man in het hokje (± € 

4,50).  
 

7. U blijft de A8 volgen (dit gedeelte is geen tolweg) en passeert Caldas da Rainha. Nabij 
Tornada is er weer een tolpoort (NIET door poortjes gaan met een groen V-teken 
erboven) en u trekt hier weer een kaartje uit de automaat. Na 110km slaat u af Bij de 
afslag nummer 23 ( Pataias) nu verlaat u de A8. Tol betalen (± € 3,00).  
 

8. Sla nu links af de N242-4 op richting Pataias (wit bord), volg deze weg (ongeveer 
4.6km) tot je in Pataias bij de rotonde met fonteintje komt, hier ga je links af 
(derdeafslag)N242 richting Nazare (wit bord) S.P. Moel /Paredes (bruin bord). 
 

9. Na 1km op de rotonde bij de Bombeiros (brandweer) rechtsaf richting S.P. 
Moel/Paredes (bruin bord). Nu rijdt je door het bos met rode fiets/wandelpad.  
 

als je bij deze rotonde rechtdoor gaat richting Nazare heb je na 1 km de intermarche 
aan je rechterhand, goed voor een boodschap anders omdraaien ) 
 

10. Na 4.4km op rotonde rechtdoor (dus niet naar schuin links). Nu kun je de zee bijna 
zien! ;-) 
 

11. Na 2.8km voorbij speeltuin/picknickplek in scherpe bocht Linksaf naar Paredes 
 

12. Nu rijdt je naar beneden het dorpje in tot je aan je linkerkant een groot, halfrond, 
appartementen complex ziet (wit met oranje/geel). Onderin zitten een surfschool,  
cafe/restaurant, etc. Rijd het gebouw voorbij en sla links af de parkeer plaats op. Niet 
bij de slagboom maar iets verder.  Voor het hek wachten en contact met ons opnemen 
om het hek open te doen. 
 

13. Of als het hek open is, alvast naar binnen rijden rechts omhoog en achter het gebouw 
parkeren. 

Van harte welkom!! 

Bij problemen of wegkwijt: Sandra (00351)919133855 Maurice (00351)919133750 

 



   
 
  


