Para viagens vindas da Lisboa o ideal é seguir as indicações A-8 até Torres Vedras sair na saida 7 da
Auto Estrada A8 (Torres Vedras Sul / Zona Industrial ), ao sair da praça da portagem conturnar a
Rotunda à esquerda no sentido de Torrres Vedras e seguir sempre o sentido de Santa Cruz, vai passar junto
ao Parque verde da cidade e ao Supermercado Modelo na via rápida circular de Torres Vedras , 500 mts
depois do super mercado ALDI conturnar a rotunda á esquerda e seguir sempre indicação de santa Cruz,
Atenção ao sair da cidade de Torres Vedras por uma estrada da 2 faixas estas vão terminar e aqui atenção
seguir em Frente pelo sentido Ericeira /Sintra /Santa Cruz (não seguir pela indicação Santa Cruz alternativa
pois é mesmo só alternativa), de seguida passa por Ponte do Rol ,500 mts depois das bombas da BP seguir
indicação de Santa Cruz, passa por Casalinhos de Alfaiata ,Caixeiros, Silveira 500 mts depois das bombas
da Total chega aos semáforos de velocidade em Boavista voltar à Esquerda sentido Hotel-Restaurante
Praia Azul ,nas rotundas que vai encontrar seguir sempre em frente estamos de Frente para o Mar ultimo
edificio de cor Amarela .

Para viagens vindas do Porto o ideal é seguir as indicações de Aveiro A-29 ,seguir indicação de
Figueira da Foz
A 17 ,continuar sentido de Caldas da Rainha pela A-8 até Torres Vedras sair na saida 8 da Auto Estrada
(Torres Vedras / Alenquer ), ao sair da praça da portagem seguir sempre o sentido de Santa Cruz ,vai pasar
junto ao Arena Chooping ,Atenção ao sair da cidade de Torres Vedras por uma estrada da 2 faixas estas
vão terminar e aqui atenção seguir em Frente pelo sentido Ericeira /Sintra /Santa Cruz (não seguir pela
indicação Santa Cruz alternativa pois é mesmo só alternativa), de seguida pasa por Ponte do Rol ,500 mts
depois das bombas da BP seguir indicação de Santa Cruz, pasa por Casalinhos de Alfaiata ,Caixeiros,
Silveira 500 mts depois das bombas da Total chega aos semáforos de velocidade em Boavista voltar à
Esquerda sentido Hotel-Restaurante Praia Azul, nas rotundas que vai encontrar seguir sempre em frente
estamos de Frente para o Mar ultimo edificio cor Amarela .
Votos de boa viagem até à Praia azul

