
Routebeschrijving naar Quinta da Vida 

Coördinaten: 
37.124553, -7.805450 

Tel Mayke:   +351 912934949 
Tel Gust:      +351 912934945  

Adres 
Sitio do Pereiro cx p 102-x 
8700-123 Moncarapacho 
Portugal 

De gemakkelijkste manier om bij Quinta da Vida te komen is door gebruik te 
maken van Google Maps (via een navigatie systeem werkt het niet goed). 
Type hier: ‘Quinta da Vida, Moncarapacho’ en druk op ‘Route’. U wordt dan 
naar de Quinta geleid.  

Via de snelweg (tolweg): 

• Vanaf het vliegveld volgt u de borden N125/10 Faro totdat u het bord 
S.B. Alportel ziet.  

• Vervolgens blijft u de borden S.B. Alportel (N2) volgen totdat u de 
blauwe borden met Espanha erop ziet, volg deze. U gaat nu de 
snelweg op (tolweg!) 

• Neem op de A22 afslag 15 richting Olhão/St. Catarina/Moncarapacho 
• U neemt de rotonde driekwart richting ‘St. Catarina’, 
• Eerste asfaltstraat linksaf richting S.B. Alportel. 
• Na 300 meter rechtsaf, dit is een grindpad (bij groene vuilniscontainers 

aan de rechterkant). 
• Na nog eens 200 meter (het derde huis aan de rechterkant) ziet u het 

naambordje van Quinta da Vida aan de rechterkant. Volg het 
naambordje van uw vakantiewoning om op de juiste plek te parkeren.  

• Gebruik de deurbel op de parkeerplaats. We komen er gelijk aan (we 
wonen achter op het terrein dus duurt eventjes). 

• Welkom!! 

 



 

 

Via Olhão: 

• Vanaf het vliegveld volgt u de borden N125/10-Faro. 
• Vervolgens volgt u de borden richting Olhão. 
• U wordt helemaal door Olhão heen geleid, u blijft dus op de N125. 
• Vervolgens als u Olhão uitrijdt komt u bij een rotonde, hier neemt u de 

tweede afslag (driekwart rond) richting Moncarapacho N398. 
• Deze weg rijdt u helemaal uit totdat u bij een volgende rotonde komt 

(na 10 km). Neem de tweede afslag richting St. Catarina 
• Eerste asfaltstraat linksaf richting S.B. Alportel. 
• Na 300 meter rechtsaf, dit is een grindpad (bij groene vuilniscontainers 

aan de rechterkant). 
• Na nog eens 200 meter (het derde huis aan de rechterkant) ziet u het 

naambordje van Quinta da Vida aan de rechterkant. Volg het 
naambordje van uw vakantiewoning om op de juiste plek te parkeren.  

• Gebruik de deurbel op de parkeerplaats. We komen er gelijk aan (we 
wonen achter op het terrein dus duurt eventjes). 

• Welkom!! 

 


