Como chegar à Herdade da Agolada de Cima - Coruche

Partindo de LISBOA
[ Saída pela Ponte Vasco da Gama ]

( Conta-quilómetros a zero no tabuleiro da ponte, à vertical da margem Norte do Tejo,
ou seja, quando acaba terra, na margem do lado de Lisboa, e começa o rio )
Km 00 – Início da travessia da Ponte Vasco da Gama em direcção a Sul
Km 17 – Virar para IC 3 – direcção Porto Alto / Alcochete
Km 21 – Seguir pelo IC 3 em frente – direcção Porto Alto – não virar para Pegões e Alcochete
Km 28 – Virar à direita para N 119 – direcção Coruche / Infantado
Km 42 – Na rotunda, seguir em frente pela N 119 – direcção Coruche
– Ignorar saídas para Biscainho e Courelas da Amoreirinha – continuar em frente
Km 67 – Na rotunda, virar à esquerda para N 114 – direcção Santarém / Coruche
– Entrar em Coruche (após passagem de várias pontes metálicas) e virar
logo à esquerda – direcção Santarém / Salvaterra de Magos
– Percorrer marginal junto ao rio Sorraia, passando pela estação de serviço da GALP e, 300
mts. adiante, virar à direita para cima – direcção Santarém / Palácio da Justiça
– Ao cimo da rua, já na saída de Coruche, seguir pela N 114– direcção Santarém
Km 70 – Passar Santo Antonino e continuar pela N114 – sempre em frente e depois da rotunda do
Intermarché continuar em frente.
Km 70,7 – Ignorar placa à esquerda “Açude Agolada”
Km 71 – Ignorar placa verde à esquerda “Agolada de Baixo”
Km 75 – Ignorar placa indicando Agolada (à esquerda) e continuar em frente
Km 76,7 – Ignorar portão verde à direita com postes brancos e seguir em frente
Km 77,2 – ( Ao Km 107,7 da N 114 ) À direita, encontrar entrada sem portão, para estrada de
terra batida, com placa verde pendurada numa árvore com a indicação “Herdade da
Agolada de Cima”.

Estacionar 200 mts. adiante. ( Tempo total: +/- 60 minutos )

Herdade da Agolada de Cima

Telefone da Herdade: 243 617 047

Apartado 65
2101-901 Coruche

Lat: 39° 0'17.26"N
Long: 8°33'26.29"O

