Routebeschrijvingen naar Páteo do Duque
Rua da Cabine 4
Cruzes
2500-563 Caldas da Rainha
Portugal
Tel: Fam. Duque (Estella Borges, spreekt goed Engels)
Tel: Loes Elswijk
Tel: Jeroen mobiel
Coördinaten: N 39º 26' 34.55''

(00351) 933 703 243
(00351) 913 211 568
(00351) 913 975 167

W 9º 04' 10.98''

Hieronder volgen routebeschrijvingen naar Páteo do Duque met de auto vanuit Lissabon,
Porto, Faro en Nederland (globaal). Aan het einde van deze beschrijving vind je ook meer
informatie over hoe Páteo do Duque vanuit Lissabon met het openbaar vervoer bereikbaar
is.
LET OP:
Tol
In Portugal (en ook in deze routes) wordt gebruik gemaakt van tolwegen. Op dit moment
bestaan er in Portugal twee verschillende tolsystemen naast elkaar.
1. De klassieke vorm van tol is het bekendst en werkt met tolpoortjes; je trekt een kaartje
bij het poortje van binnenkomst en rekent dit af bij het poortje als je de tolweg weer
verlaat. De Portugese tolwegen met dit systeem hebben naast reguliere poortjes ook
speciale poortjes voor abonnementhouders. Deze zijn te herkennen aan een groen met
witte ‘V’ boven het poortje en kunnen dus niet gebruikt worden door mensen zonder dit
abonnement! In zo'n poortje kun je ook geen kaartje trekken.
2. Bij het nieuwe elektronische tolsysteem wordt je kenteken gescand zodra je de tolweg
opkomt en er weer afrijdt. Dit lijkt handig, maar werkt in de praktijk nog niet zo goed.
De betaling verloopt op twee manieren: óf je hebt een speciaal apparaatje onder je ruit
waarbij de tol automatisch van je rekening wordt afgeschreven, óf je betaalt zelf contant
bij een van de Portugese postkantoren (Correios). Beschik je tijdens je vakantie over een
huurauto, dan is het wellicht handig om voor je vakantie alvast bij het verhuurbedrijf te
informeren of zij de huurauto met het apparaatje leveren. Veel verhuurbedrijven zijn op
dit moment nog aan het onderzoeken wat voor hen de beste oplossing is. Waarschijnlijk
echter zul je het apparaatje bij hun kunnen huren, waarna zij bij inlevering van de auto
de tol met je verrekenen. Kom je met eigen vervoer of kan / wil je dit apparaatje liever
niet huren, dan betaal je dus bij het postkantoor. Dit gaat op vertoon van je
kentekenbewijs. Nadeel van deze laatste optie is wel dat je pas na 48 uur na de
gemaakte rit kunt betalen, en dit vervolgens wel moet doen binnen vijf dagen. En dat
komt natuurlijk niet goed uit als je deze tolwegen rijdt op je weg terug naar de
luchthaven om weer naar huis te vliegen.

Met de auto vanaf Lissabon Luchthaven (+/- 100 km)
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Vanuit de garage van de huurauto’s op de luchthaven neem je de route "Centro".
Hierna kom je al snel op een grote rotonde die je bijna helemaal rond rijdt in de richting
van de A1. Let hier goed op de verkeerslichten die op de rotonde staan!
Volg nu de richting “A1/A12” en neem vervolgens de “A8 OESTE” richting “Leiria” en
“Loures”. Let op, je dient hier al snel links uit te voegen!
Na verloop van tijd wordt deze weg een tolweg. Trek hier een kaartje in een van de
poortjes (zonder groen / witte ‘V’).
Vlak na de tolpoortjes splitst de weg zich in twee richtingen. Houd hier links aan en neem
de A8.
Blijf de A8 volgen tot afslag 20 “Tornada” en neem deze afslag. Sla vervolgens bij de
eerste rotonde rechtsaf richting “Alcobaςa” en “Tornada”. Sla daarna bij de eerste
stoplichten rechtsaf richting “Salir de Matos”, “Guisado” en “Barrantes”.
Na ongeveer 100 meter rij je rechtdoor langs een parkje met een speeltuintje aan je
rechterhand. Vervolgens hou je bij de Y-splitsing rechts aan. Je rijdt nu op een vrij smalle
weg tussen de huizen door. Deze weg vervolg je, waarna je onder het viaduct van de
snelweg door rijdt.
In “Barrantes” blijf je eerst de doorgaande weg volgen, maar sla je vervolgens rechtsaf (bij
een mooi Portugees tegelplateau) richting “Guisado” en “Salir de Matos”.
Volg de hoofdweg door de plaatsjes “Guisado” en “Salir de Matos”, maar sla linksaf richting
“St. Catarina”.
Ga vervolgens linksaf richting “Cruzes” door het gehuchtje “Casal Novo” en sla op de tsplitsing rechtsaf naar “Cruzes’.
Ga nog voor het supermarktje en restaurant “Taberna do Manelvina” rechtsaf. Vrijwel
meteen aan je rechterhand zie je nu een rood/wit gebouw: de poort van Páteo do Duque.
Vlak voor het gebouw ligt een zandweggetje dat naar achteren loopt (naast het
straatnaambordje). Dit is de route naar de parkeerplaats waar je de auto kunt parkeren.
Let op kuilen in de weg!
Bem vindo bij Páteo do Duque!
Met de auto vanuit Porto Luchthaven (+/- 229 km):
Omdat er de laatste tijd veel wijzigingen zijn opgetreden in de route vanuit Porto, hebben
wij ervoor gekozen de beschrijving van Google Maps over te nemen tot aan de stad Caldas
da Rainha. Deze Google-beschrijving vind je hieronder in de tabel. Na de tabel gaat de
routebeschrijving verder zoals wij die zelf hebben opgesteld. Wij leiden je dan vanaf de
snelweg bij Caldas da Rainha tot aan Páteo do Duque.
Deze route maakt gebruik van beide vormen van tol zoals die op de eerste pagina van deze
informatie toegelicht worden.
1

Vertrek in oostelijke richting op de R. da
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rijd 210 m

Estação naar R. da Igreja
2

Sla rechtsaf naar de R. da Igreja

rijd 190 m

3

Sla rechtsaf en voeg in op de Via Norte/N14
Ongeveer 7 min.

rijd 6,5 km

4

Weg vervolgen naar Via Norte (borden
naar IC23/A1/Lisboa/A3/Braga/A4/Vila
Real/Carvalhido/Prelada)

rijd 290 m

5

Voeg in op de A20/IC23 via de oprit
richting A1/Lisboa/A3/Braga/A4/Vila Real
Ga verder op de A20
Ongeveer 10 min.

rijd 14,8 km

6

Weg vervolgen naar A1
Gedeeltelijke tolweg
Ongeveer 27 min.

rijd 44,5 km

7

Neem
afslag 16 naar E80/A25 richting Aveiro/Viseu
Tolweg
Ongeveer 1 min.

rijd 800 m

8

Houd rechts aan bij de splitsing, volg de borden
naar Aveiro en voeg in op de A25
Gedeeltelijke tolweg
Ongeveer 5 min.

rijd 9,8 km

9

Weg vervolgen naar A17 (borden
naar Ílhavo/A8/Lisboa)
Gedeeltelijke tolweg
Ongeveer 1 uur 0 min.

rijd 118 km

10

Weg vervolgen naar A8
rijd 40 km
Gedeeltelijke tolweg, ongeveer 24 min.
Blijf de A8 volgen tot afslag 20 “Tornada” en neem deze afslag. Sla vervolgens bij de
eerste rotonde rechtsaf richting “Alcobaςa” en “Tornada”. Sla daarna bij de eerste
stoplichten rechtsaf richting “Salir de Matos”, “Guisado” en “Barrantes”.
Na ongeveer 100 meter rij je rechtdoor langs een parkje met een speeltuintje aan je
rechterhand. Vervolgens hou je bij de Y-splitsing rechts aan. Je rijdt nu op een vrij smalle
weg tussen de huizen door. Deze weg vervolg je, waarna je onder het viaduct van de
snelweg door rijdt.
In “Barrantes” blijf je eerst de doorgaande weg volgen, maar sla je vervolgens rechtsaf (bij
een mooi Portugees tegelplateau) richting “Guisado” en “Salir de Matos”.
Volg de hoofdweg door de plaatsjes “Guisado” en “Salir de Matos”, maar sla linksaf richting
“St. Catarina”.
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Ga vervolgens linksaf richting “Cruzes” door het gehuchtje “Casal Novo” en sla op de tsplitsing rechtsaf naar “Cruzes’.
Ga nog voor het supermarktje en restaurant “Taberna do Manelvina” rechtsaf. Vrijwel
meteen aan je rechterhand zie je nu een rood/wit gebouw: de poort van Páteo do Duque.
Vlak voor het gebouw ligt een zandweggetje dat naar achteren loopt (naast het
straatnaambordje). Dit is de route naar de parkeerplaats waar je de auto kunt parkeren.
Let op kuilen in de weg!
Bem vindo bij Páteo do Duque!
Met de auto vanuit Faro (+/- 333 km):
Verlaat de luchthaven en ga richting “Lisboa”, “Portimão” en “Loulé”. Blijf de borden
“Lisboa” volgen. Je rijdt inmiddels op de IC4.
Vervolgens neem je de IP1-A2 tolweg richting “Lisboa” en “Norte”. Volg hierna IC3-A13
richting “Santarém”. Bij de ring om Santarém volg je de borden richting IP6-A15 richting
“Rio Maior” en “Caldas da Rainha”.
Neem op de A15 de afslag richting “Vidais” en ga na de tolpoortjes op de rotonde driekwart
richting “Rio Maior” en “Vidais”. Op de t-splitsing sla je linksaf richting “Vidais” en “Casal do
Rei” (N114).
Na +/- 1km kom je door het plaatsje Casal do Rei en na Café “Leal” (aan je rechter hand)
sla je rechtsaf richting “Benedita” en “Alvorninha”.
Volg deze weg en neem NIET de afslag naar links naar “Alvorninha” maar houd rechts aan.
Vervolgens kom je op een onoverzichtelijke splitsing van 3 wegen waar je links aan moet
houden. Neem NIET de kleine weg naar rechts richting “Quintão” maar volg de doorgaande
weg door Venda da Nataria . Blijf deze weg volgen tot je aan je linkerhand het bord ziet
richting “Almofala”. Sla hier linksaf. Volg deze weg door het dorpje “S. Clemente”.
Na ongeveer 2 km van de afslag passeer je het bordje “Almofala” (In dit dorpje ligt
Guesthouse Quinta Laranja).
Volg de hoofdweg nog enkele minuten tot je aan je rechterhand een tankstation ziet. Sla
nog VOOR het tankstation rechtsaf richting “Antas”.
Volg deze slingerende weg door verschillende dorpjes gedurende ongeveer vijf minuten tot
je op een andere doorgaande weg stuit. Steek deze min of meer recht over en volg dus het
bordje “Cruzes”.
Eenmaal in het dorpje Cruzes vind je aan je linker hand restaurant “Taberna do Manelvina”
en een supermarktje. Sla meteen na dit supermarktje linksaf, waarna je vrijwel meteen
rechts het rood/witte gebouw van Páteo do Duque aantreft. Nog voor dit gebouw vind je
een zandweggetje (naast het straatnaambordje). Rij hier in om je auto op de parkeerplaats
te parkeren. Pas op voor kuilen in de weg.
Bem vindo Páteo do Duque!
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Met de auto vanuit Nederland en België (+/- 2150 km):
Globaal kan gesteld worden dat het het handigst is om via Parijs naar Bordeaux te rijden,
vervolgens door Spanje via San Sebastián, Burgos en Valladolid richting Portugal. In
Portugal aangekomen zijn er verschillende opties om naar Guesthouse Quinta Laranja te
rijden, waarbij wij de route via Castelo Branco en Santarém aanbevelen (snelle en mooie
route, weinig tol). Bij Santarém aangekomen kun je het laatste gedeelte van onze
routebeschrijving vanuit Faro volgen tot aan Páteo de Duque.
Met het openbaar vervoer vanuit Lissabon:
Bus
De bus is de snelste optie van openbaar vervoer. Er bestaat een regelmatige directe
verbinding tussen de stations “Sete Rios” en “Campo Grande” in Lissabon en Caldas da
Rainha (ongeveer 1,5 uur). Kijk voor meer informatie over de dienstregeling op
www.rede-expressos.pt. Deze site is in het Portugees maar de dienstregeling is relatief
eenvoudig te begrijpen. Mochten er hierover echter vragen bestaan, dan kunnen we altijd
even meekijken! Vanuit het busstation van Caldas da Rainha kun je een bus (enkele keren
per dag) of een taxi naar Cruzes nemen (ongeveer 15 minuten / 12 euro).
Trein
Een redelijk lange reis (langzamer dan met de bus) maar wel een leuke ervaring. Voor de
dienstregeling kun je de Portugese spoorwegen raadplegen: www.cp.pt (ook in het Engels).
Je zult enkele keren moeten overstappen maar komt aan in het treinstation van Caldas da
Rainha. Hier vandaan is het het handigst om een taxi naar Cruzes te nemen. Een
alternatief is om naar het busstation van Caldas te gaan en van daar uit per bus naar
Cruzes te reizen. Dit kan ook met een taxi maar als je weinig bagage hebt dan is het
busstation ook in 10 minuten vanaf de trein aan te lopen. Een taxi vanuit Caldas da Rainha
naar ons Cruzes rijdt er ongeveer 15 minuten over en kost ongeveer 12 euro.
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