
 
 
Routebeschrijvingen naar Casa Cantiga vakantiepark 
 
www.casacantiga.eu 
 
Adres: 
Casa Cantiga 
Travessa da Lagoa  
2460-613 Lagoa do Cão  
(gemeente Alcobaça, deel gemeente Aljubarrota) 
 
GPS coördinaten: N 39 31.726, W 8 55.757 of N 39 31 43.6, W 8 55 45.4 
 
 
LET OP!  
de diverse GPS/TOMTOM kunnen ons niet goed vinden!!! Niet onze straat invoeren met Alcobaça of 

Aljubarrota maar met Lagoa do Cao! 
Casa Cantiga 
Travessa da Lagoa  
2460-613 Lagoa do Cão  
(gemeente Alcobaça, deel gemeente Aljubarrota) 
 
Belangrijk: zodra u wegrijdt vanaf de luchthaven kunt u ons dan even een sms sturen of 
bellen zodat er iemand op tijd aanwezig is om u te ontvangen! Wij wonen dichtbij. 
Mobile: 00351 9191 33855  
 
Er zijn 2 mogelijke routes Komend van Lissabon! 

1. Ongeveer 100 km: (50km snelweg A1 + 50 km hoofdweg N1/IC2) Tolkosten  euro 2,25. 
2. Ongeveer 120km: (100km snelweg A8, 20km overige) Tolkosten  euro 9,00. 

 
 
Routebeschrijving 1  
 
 
Startpunt: autoverhuur op de luchthaven 

Andere startpunten: diverse autoverhuurbedrijven halen u op, op de luchthaven en hebben hun 

auto´s enkele km´s verderop geparkeerd staan. Vrijwel altijd moet u eerst op de A1 zien te komen. 

Vraag even om aanwijzingen. 

 
1. Nadat u wegrijdt bij het vliegveld komt u bij een hele grote rotonde, rijd deze bijna helemaal 

rond richting A1 Norte - Alverca – Porto/ A12. Let op de stoplichten op de rotonde!!!  
 

2. U volgt nu de A1 NORTE (richting Porto). Na ongeveer 16 km komt u bij de tolpoortjes, neem 
een kaartje.  
 
BELANGRIJK: u moet NIET door poortjes gaan met een groen V-teken erboven, deze poortjes 
zijn alleen voor abonnementhouders en hier staat geen kaartjesautomaat. U neemt dus een 
poortje ZONDER een groene V erboven. Tenzij u een kastje heeft gehuurd voor electronische 
tol bij de autoverhuur, dan kun u wel via de V-poortjes en wordt het bedrag van u credit card 
geschreven. Mocht u per ongeluk met u huurauto toch door electronische tol poortjes rijden, 
hier of elders, dan kunt u tot 5 werkdagen nadien betalen op het postkantoor. 

 



 
 

3. Na nog eens 30 km neemt u Afslag 5 - N366, N366 Aveiras de cima - Leiria - Rio Maior. Tol 
betalen (2,25 euro) bij de tolpoortjes. 
 

4. Rechtdoor bij de rotonde richting Alcoentre - Rio Maior- Caldas da Rainha. Dit is de N366, 
deze gaat vanzelf, na ongeveer 12 km over in de IC2/N1, blijft richting Leiria aanhouden. 
 

5. Na ongeveer 37 km net voorbij de BP benzinepomp en net voorbij km paal 95, linksaf afslag 
Chiqueda - Alcobaça -A8 (rechts is naar Moleanos) 
(links net voor de afslag zit een bedrijf genaamd SOSI en op de hoek zit een sanitair winkel 
Gabimarques met groot rood dak). 
 

6. Weg volgen ongeveer 2 km, u passeert dorpje Covoes en dan rijd u het dorpje Lagoa do Cao 
binnen. Dit ligt boven op de heuvel. Na het bord Lagoa do Cao, de 2e straat links; Rua da 
Lagoa. 
 
Dus niet de 1ste , de 1ste is bij het café Manhoso en de geel, blauw, groene afvalbakken, maar 
de 2e  LINKS, zie FOTO1. Deze is net voor het witte huisje met de blauwe band en de groene 
bushalte (deze staan rechts). Als u te ver rijdt, dan gaat u weer naar beneden de heuvel af 
richting alcobaça. Omdraaien dus! 
 

7. Dan de 2e straat links, foto2 (voor het kleine huisje met nr 3) en doorrijden tot het einde, bij 
de muur met de stenen, oprit rechts. 

 
FOTO 1 Linksaf 

 
 
 

FOTO 2 linksaf  
 
Wij heten u van harte welkom! 
 



 
 
Routebeschrijving 2 
 
Startpunt: autoverhuur op de luchthaven 

Andere startpunten: diverse autoverhuurbedrijven halen u op, op de luchthaven en hebben hun 

auto´s enkele km´s verderop geparkeerd staan. Vrijwel altijd moet u eerst op de A1 zien te komen, 

dan IC17, dan A8. 

1. Bij de autoverhuur even de goede richting op laten wijzen naar de autoweg A1.  
 

2. Vanaf het vliegveld komt u bij een grote en drukke rotonde onder een viaduct. Deze rotonde 
moet u voor 5/6e deel rond rijden; u neemt de afslag richting A1 PORTO en A8 OESTE. Deze 
afslag is de toerit naar het begin van de autoweg A1 (Lissabon - Porto).  

3. Na 2 à 3 kilometer op deze A1 te hebben gereden, volgt het blauwe bord "Pte. Vasc da Gama 
/ A12 SUL / IC17 - CRIL". Deze afslag nemen en de linker baan aanhouden.  
 

4. Direct na deze afrit, op de linker baan, neemt u de afslag "IC17 - CRIL / OUTROS DESTINOS" 
die naar links over een viaduct gaat.  
 

5. Enkele kilometers na dit viaduct volgt een tunnel; hier rechts voorsorteren (riching A8 
LOURES) en gelijk na de tunnel naar rechts afslaan bij bord "A8 T.res Vedras/ Loures". Nu 
bent u op de A8, die van Lissabon naar Leiria gaat, en deze weg blijft u volgen.  
 

6. Voorbij Loures komt u bij de eerste tolpoort. Hier trekt u een kaartje uit de automaat, als 
bewijs dat uw rit over de tolweg hier is begonnen.  
 
BELANGRIJK: u moet NIET door poortjes gaan met een groen V-teken erboven, deze 
poortjes zijn alleen voor abonnementhouders en hier staat geen kaartjesautomaat. U neemt 
dus een poortje ZONDER een groene V erboven. Tenzij u een kastje heeft gehuurd voor 
electronische tol bij de autoverhuur, dan kun u wel via de V-poortjes. 
 

7. Voorbij Bombarral is het einde van dit stuk tolweg. U gaat weer door een poortje ZONDER 
groene V, en betaalt contant aan de man in het hokje (± € 4,50).  
 

8. U blijft de A8 volgen (dit gedeelte is geen tolweg) en passeert Caldas da Rainha. Nabij 
Tornada is er weer een tolpoort en u trekt hier weer een kaartje uit de automaat.  
 

9. Bij de afslag nummer 22 (afslag Nazaré - Alcobaça) verlaat u de A8. Tol betalen (± € 2,00). 
 

10. De weg volgen, richting Alcobaça 
 

o Via de IC 19, dan op de IC19 de afslag Alcobaça nemen. De weg volgt naar beneden 
en komt bij een rotonde. Sla hier linksaf. U passeert de Lidl. Ga verder met punt 12 
 

o Via de lokale weg gaat u via enkele dorpjes. Valados dos frados, Fervenca, Altijd 
maar rechtdoor richting Alcobaça. Ga verder met punt 11 
 
 
Wilt u alvast boodschappen doen dan kunt u in Alcobaça terecht bij o.a.de 
Continente, Intermarche, Pingo Doce en Lidl… 
 
 



 
 

11. In Alcobaça, 1e rotonde linksaf (de weg loopt sterk omhoog). U passeert de supermarkt 
Continente aan de rechterhand. De 2e rotonde rechtdoor, u daalt af en rijdt Alcobaça in.  
Op de 3e rotonde (bij het ziekenhuis en met fontein) links af richting Leiria. (Een wit bord). 
 

12. U passeert de COOP links en de Respol tankstation rechts, de volgende rotonde rechtdoor. U 
passeert de Lidl en dan bij de 1e stoplichten rechtsaf, richting Chiqueda-Carrascal- Moleanos. 
 

13. De weg volgen door Chiqueda hen en daarna slingert de weg omhoog. Na ongeveer 2,5 km 
van de stoplichten, boven op de heuvel zie jet het witte bordje “Lagoa do Cao”. Vervolg de 
weg omhoog en dan de 2e straat rechtsaf; rua da Lagao.  
 
Net voor de kruising staat een waarschuwingsbord voor 40 km per uur. De kruising is bij een 
oud huisje met blauwe band en groen bushokje, beide links gelegen van de afslag. Indien u 
te ver rijdt, dan ziet u de volgende afslag 50 meter verderop met 3 vuilnisbakken (geel, 
blauw, groen). Dan even omdraaien. 
 

14. Dan de 2e straatje links (zie FOTO2), voor wit huisje met nr3 en groene vuilnisbak en 
doorrijden tot het einde, oprit rechts. 

FOTO 2 linksaf  

 

 

Wij heten u van harte welkom! 
 

In geval van vragen kunt u bellen of what´s appen met Sandra en Maurice op 00351 919 133 855 of 
00351 919 133 750. 

 

 
 


