CHEG
GAR AO PEDRA AMARELA CAMPO BA
ASE (PACB)

Por carro:
Lisbo
oa – Sintra – PACB
P
Via IC
C 19
Duraçção: 40 minuto
os
Tendo
o como referê
ência a rotun
nda do Marqu
uês de Pomb
bal, circule pe
ela Avenida D
Duarte Pache
eco na
direcçção Lisboa/Sin
ntra. Siga as indicações IC
C19, percorren
ndo-a na sua totalidade. Ao
o chegar ao té
érmino
desta via, à entrada
a de Sintra, en
ncontra a rotunda do Rama
alhão. Circule pela sua esqu
uerda em direcção a
ais, até encon
ntrar um cruza
amento à sua direita (cerca de 2,7km) co
om indicaçõess para a Malve
eira da
Casca
Serra e Lagoa Azu
ul. Seguir em direcção à Malveira
M
semprre em frente (cerca
(
de 4,7kkm) até encontrar à
a direita o portão de entrada
a do Pedra Am
marela Campo
o Base.
vossa
oa – Cascais - Malveira da Serra
Lisbo
Auto-e
estrada A5
Duraçção: 40 minuto
os
Seguiir a A5 até ao final, em dire
ecção a Casca
ais. Ao chegarr ao final desta
a via virar à d
direita em direc
cção à
Malve
eira da Serra. Seguir sempre
e em frente atté chegar à Malveira da Serrra (cerca de 3
3,7 km).

eira da Serra - PACB
Malve
Vindo
os de Cascais,, ao chegar à Malveira da Serra
S
devem virar
v
à direita, para logo a sseguir (150m) virar à
esque
erda e subirem
m a calçada da
a R. Francisco
o Correia Nunes em direcçã
ão à Lagoa Azzul. Seguir em
m frente
(cerca
a de 2,7km) em
e direcção à Lagoa Azul até encontra
arem à esquerrda a entrada
a do Pedra Am
marela
Camp
po Base.

Trans
sportes públicos:
Casca
ais - PACB
Autoccarros 402 e 414
4 da Scotturrb com partida
a do Terminall de Cascais - circulação via Malveira da
a Serra
(ao lado da Estação
o de Cascais)

•
•
•
•

Devem sair na paragem
m mais próxima
a da Quinta de
e Vale de Cavvalos – pergun
ntar ao motorista
em devem ap
panhar a estrrada à vossa esquerda em
m direcção à Quinta de Vale de
Da parage
Cavalos
Seguir sem
mpre em frentte pelo alcatrã
ão (cerca de 90
00m) até a um
m cruzamento..
Aí devem virar à esquerrda e seguirem
m a estrada se
empre em frente até encon
ntrarem a entra
ada do
0m).
Pedra Amarela Campo Base à vossa direita (mais ou menos 400

