
   

 

Routebeschrijving Vakantie villa Casa da Joana 
 
www.casacantiga.eu 
 
Adres: 
Rua Principal 29, Casal Pinheiro, Fragosas 
GPS N 39.51074 W 8.99684 

Volgens googlemaps:  
Rua das Barreiras nr. 29, Fragosas – Casal do Pinheiro - Evora de Alcobaça  
 
Let op Tom tom kan het niet altijd goed plaatsen, de meeste kans maak je door de straatnaam 
te combineren met plaats: Evora de Alcobaça of Fragosas 
 

Afstand ongeveer 120km: (100km snelweg A8, 20km overige)  

Tolkosten  euro 9,00.  

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. 
Mobile: 00351 9191 33855  
 

Routebeschrijving 

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. 

1. Vanuit de autoverhuur naar de autosnelweg A1.  

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 A1 PORTO en 

A8 OESTE. Deze afslag is de toerit naar het begin van de autoweg A1 (Lissabon – 

Porto, dus naar het noorden) 

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

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). Ongeveer 73 km 
 

7. U blijft de A8 volgen (dit gedeelte is geen tolweg) en passeert Caldas da Rainha. Dan 
weer een klein stukje tol weg. 
 

8. Na ongeveer 18 km gaat u van de snelweg af. Neem afrit 21 richting Alfeizerao en Sao 
Martinho do Porto. Tol betalen. 

9. Na de tolpoortjes bij de rotonde linksaf richting Alcobaça, onder viaduct/snelwegdoor 
links af richting Alcobaça N8. De weg loopt omhoog. 

 
10. Deze weg slingert door vele dorpjes, na ongeveer 8 km voorbij het dorpje Valbom 

gaat u na de bushalte en over het bruggetje scherp rechtsaf richting Silval  
(op de afslag is links een winkel en fabriekje met portugees aardewerk.) 
 

11. Deze weg slingert omhoog,  na 2 km in het dorpje Fragosas na de kerk met pleintje 
links af naar Casal Pinheiro. 
 

12. Nu na 400 meter aan de Linkerkant ligt het huis op nr 29, net voorbij het huis links is 
de oprit, omlaag naar grote poort. 

 
Het huis bevindt zich achter een stenen muur van 1 meter hoog met 2 grote bomen in 
de tuin, net achter de muur. Als u over de muur kijkt ziet u het plaatje hierboven . 

Welkom. 

In geval van vragen kunt u bellen of what´s appen met Sandra en Maurice op 00351 
919 133 855 of 00351 919 133 750. 



   

 

 

 


