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Je rijdt de parkeerplaats van de luchthaven uit en volgt de richting van de A22. Volg gedurende ongeveer 3 km
richting A 22 Portimão. Na ongeveer 2,7 km neem je de afslag “Lisboa-Portimão-Loulé”.
Opgelet, wanneer de bocht ten einde is (en je beneden komt) moet je voorrang verlenen.
Je volgt nu deze weg gedurende ongeveer 4 km. Opgepast, na een 3-tal km wijk je uit naar het linkervak. Houd
links/rechtdoor aan; zo volg je automatisch de autosnelweg. Hou niet rechts aan want dan neem je de afslag
naar Almancil.
Na een 3-tal km moet je de afslag Lisboa-Portimão nemen (niet rechtdoor naar Loulé). Je volgt de autosnelweg.
Neem NIET de afslag Messines-Lisboa. Rij die voorbij. Neem WEL de afslag Ourique-Lisboa. (De afslag van
Albufeira ligt er naast.) Na een 2- of 3-tal km krijg je de afslag Tunes (Paderne). Neem deze en onmiddellijk na
een paar meters kom je aan een STOP-bord. Sla rechts af richting Paderne. Volg deze weg (opgepast voor de
sterke bocht naar rechts), blijf volgen (het duurt eventjes) tot je weer aan een STOP-bord komt.
Je bent nu in Purgatorio.
Sla hier linksaf. En onmiddellijk daarna, waar je weer aan een STOPbord komt, weer linksaf richting Messines.
Volg deze weg (ik denk 2 of 3 km), je passeert de afslag naar Alcaria, neem de volgende afslag naar rechts
richting Monte de Elois (Campo de Futebol). Volg dit smal weggetje (niet te snel, bochten!) tot je weer aan een
STOP-bord komt. Sla hier linksaf.
Volg de weg. Je komt weer aan een STOP-bord. Ga rechtdoor de heuvel op. Zie je A Conquista, het eerste huis
aan de rechterkant? Rij er voorbij en rij, na het bord “concelho Loulé” tussen de twee huizen de inrit op.
WEES WELKOM !!

