ALGARVE

COORDENADAS

ALGARVE

COORDINATES

LISBOA 270 KM

LAT 37° 2'44.00"N! 37.045556
LON 8° 2'42.90"W!
-8.04525

LISBON 270 KM
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Como chegar

RIA PARK HOTELS
DE LISBOA

DO AEROPORTO DE FARO

• Saída de Lisboa sentido Algarve A2.

• Ao sair do Aeroporto de Faro, siga a estrada durante
aproximadamente 3 km até encontrar sinais para Faro e
Portimão.

• Depois de passar as portagens de Paderne-Algarve, siga
na direção Faro/Espanha. Estará a entrar na A22/Via do
Infante.
• Saia na saída 12 na direção de Quarteira/Almancil.
• Ao fim de 2 km, encontrará uma saída para Faro/
Portimão e chegará a uma rotunda. Vire à esquerda e
saia na 3ª saída em direção a Faro/ Almancil (estará a
entrar na EN 125).

• Saia à direita na direcçao Loulé/ Lisboa/ Portimão.
• Siga pela EN125 aproximadamente 4 km até encontrar
sinais para Loulé e Portimão/ Almancil.
• Vire à direita na direção Portimão/Almancil e continue
aproximadamente 3 km.

• Após 550 m, vire à direita na direção de Almancil.

• Em São Lourenço (um vale com uma igreja à sua direita)
saia da EN125 em direção a Almancil (saída à direita).

• No final dessa descida, entrará numa rotunda, siga em
frente (1ª saída, direção Almancil). Vire à direita no
primeiro cruzamento, em direção a Vale do Lobo.

• Siga cerca de 2 km até chegar a Almancil. Em Almancil,
siga até à rotunda, continue em frente (2ª saída) e vire
na primeira à esquerda.

• Depois de 1,2 km, chegará ao final dessa estrada, a
nova rotunda. Siga em frente, saindo na 2ª saída, em
direção a Vale do Lobo.

• Continue, passe novamente outra rotunda (2ª saída) até
chegar a uma bifurcação. Siga pela estrada pela direita.

• Siga por essa estrada. Após 1,4 km, encontrará o
Restaurante/Apartamentos A Floresta (à direita) e logo a
seguir um cruzamento. Siga a estrada (pela esquerda).
• Decorridos 1,3 km encontrará uma rotunda, indicando
que chegou a “Vale do Lobo”; vire à esquerda (2ª saída).
• Siga por essa estrada (350 m) até encontrar nova
rotunda. Vire à direita (1ª saída) na direção do Garrão.
• Após 1,6 km chegará à Urbanização Vale do Garrão
(entrada com arco). Siga a estrada (pela direita) e, logo
de seguida, encontrará à sua esquerda a entrada
principal dos Ria Park Hotels.

• Continue por essa estrada mais 3 km até chegar a um
entroncamento. Vire à direita, em direção a Vale do
Lobo.
• 500 m à sua frente irá encontrar uma nova rotunda. Na
rotunda vire à esquerda (3ª saída), em direção ao
Garrão, seguindo os sinais dos Ria Park Hotels.
• Siga a estrada durante 1,6 km até encontrar um arco,
sinalizando a Urbanização Vale do Garrão. Siga a
estrada (pela direita) e, logo de seguida, encontrará à
sua esquerda a entrada principal dos Ria Park Hotels.
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