EM BELAS, MUITO PRÓXIMO DE LISBOA E
COM ACESSO RÁPIDO; ver os mapas.
- Para quem se desloca, a partir do Norte, Oeste e Cascais.
De automóvel: entra na A9 e qualquer acesso e sai no nó de Belas (entre Odivelas e
Queluz), siga as placas BELAS. Ao entrar em Belas, encontra uma rotunda, siga em frente e
vire na segunda rua à esquerda, estacione ao fundo da rua, estamos ao virar da equina.
- Para quem se desloca, a partir do Sul pela ponte Vasco da Gama.
De automóvel: sempre em frente, entra na IC17 CRIL e segue até ao fim, sai em A-DABEJA direcção BELAS. - Também pode dirigir-se pela A9 direcção Cascais.
Ao entrar em Belas, encontra uma rotunda, vire à esquerda e siga até nova rotunda, agora
vire à direita, está na Av. da Marinha Portuguesa, estamos 100m a seguir aos correios.
- Para quem se desloca, a partir de Lisboa ou do Sul pela ponte 25 de Abril.
De automóvel: siga na direcção Sintra, apanhe a IC19 e saia no nó de Queluz, siga
placas BELAS (Belas Club de Campo).
Novo acesso: saia na saída do Palácio de Queluz, (imediatamente a seguir à saída
Hospital) passe em frente ao Palácio, 1ª, 2ª e 3ª Rotundas sempre em frente, (cerca
1,5Km até Belas) ao entrar em BELAS vire na rotunda à esquerda, está na Av.
Marinha Portuguesa, estamos 100m a seguir aos correios.

as
do
de
da

- Para quem se desloca a partir de Lisboa, Amadora e outros, passe pelo interior da
Amadora e Queluz, dirija-se à rotunda de Carenque, siga as placas BELAS.
- Para quem se desloca de COMBOIO, saia na estação Queluz-Belas, a paragem dos
autocarros é na saída do lado Norte, sai na paragem dos correios de Belas, estamos
100m à frente.
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