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COMO CHEGAR À QUINTA DO VALE DA LAMA
HOW TO ARRIVE TO VALE DA LAMA
VINDO DO LADO DE PORTIMÃO - FARO

COMING FROM PORTIMÃO - FARO

1. Vindo pela A22 do lado de Portimão/Faro:
Sair da autoestrada onde diz “Mexilhoeira” e “Autódromo” e ao
chegar à N125 virar para o lado de Lagos (para o lado direito).

1. Driving on A22 from Portimão/Faro:
On the highway turn at the sign “Mexilhoeira” and “Autódromo”.
When arriving at N125 turn right direction Lagos.

2. Vindo pela N125 do lado de Portimão:
Vindo do lado de Portimão, mesmo à entrada de Odiáxere
(descampado do lado direito e grande pavilhão - Clube de Odiáxere
- do lado esquerdo) sair da N125 para a esquerda em direcção ao
Vale da Lama.

2. Driving on N125 from Portimão:
Coming from Portimão, entering Odiáxere (open field with a big
clearing on the right and a big pavilion – Clube de Odiáxere – on
the left side) leave N125 and turn left to Vale da Lama.

VINDO DO LADO DE LAGOS - ALJEZUR

COMING FROM LAGOS - ALJEZUR

1. Vindo pela A22 do lado de Bensafrim/Aljezur:
Sair da autoestrada onde diz “Odiáxere” e “Lagos Leste” e ao
chegar à N125 virar para o lado de Odiáxere/Portimão (para o lado
esquerdo).
Mas como a distância é pouca e a autoestrada já se paga, aconselhamos a que venham pela estrada nacional entre Bensafrim e Lagos, e
em Lagos sigam em direcção a Portimão/Odiáxere.

1. Driving on A22 from Bensafrim/Aljezur:
Get off the highway when signed “Odiáxere” and “Lagos Leste”.
When arriving on N125 turn left to Odiáxere/Portimão.

2. Vindo pela N125 do lado de Lagos:
Vindo do lado de Lagos, à saída de Odiáxere (descampado do lado
esquerdo e grande pavilhão - Clube de Odiáxere - do lado direito)
sair da N125 para a direita em direcção a Vale da Lama.

2. Coming on N125 from Lagos:
Coming from Lagos, before leaving Odiáxere (open field with a big
clearing on the left side and a big pavilion – Clube de Odiáxere – on
the right side) gett off N125 turning right direction Vale da Lama.

We advise you to take the national road from Besafrim to Lagos,
otherwise the highway is payed and the difference of distance is not
that much. In Lagos follow direction Portimão/Odiáxere.

3. Na estrada secundária:
Ao virar para a estrada secundária passar em frente do Clube Desportivo de Odiáxere. Atravessar um ponte, continuar sempre em frente por
essa estrada, atravessar outra ponte e várias quintas. Continuar na mesma estrada desde o Clube de Odiáxere cerca de 2 Km. Quando se vê
um grande eucalipto do lado direito, e umas moradias do lado esquerdo, apanhar a estrada de terra batida para a direita, mesmo antes do
grande eucalipto, seguindo a indicação da tabuleta que diz PND.
Seguir em frente pela estrada de terra batida, e após uns 300m cortar para a esquerda onde a estrada faz uma curva à direita, e subir pelo
caminho até ao fim. E chegaram!
Estacionem no parque de estacionamento de maneira a que dê para vários carros!
3. Secondary road:
The secondary road passes in front of Clube de Odiáxere,then a small bridge, then a right turn where you keep on heading straight, another
bridge and many quintas. Stay on the same road from Clube de Odiáxere for 2,1 Km.
When facing some houses on the left side you will see a small PND sign on your right and a much bigger eucalyptus tree, here turn right onto
the dirt road.
Keep on the dirt road, 400m later turn left when the road curves right, keep on going up. You’re there!
Park in a way that leaves free space for other cars!
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