
Atlântico

Quinta B.

Autossilo

Mapa de Acesso 
Aeroporto – Rua do Padre Laurindo 

Tempo de viagem:  
Cerca de 20 minutos/percurso de 20 Km

Route:  
Entre na VR1 (Via Rápida) em direção ao Funchal e siga a VR1 cerca de 16 Km. 
Saia da VR1 na saída número 12 „Centro Funchal“. Atenção: a via de saída é 
muito estreita. No semáforo, vire à esquerda e siga pela faixa da esquerda sem-
pre em frente em direção ao túnel. Siga pela „Rua da Ribeira de João Gomes“ 
mais cerca de 2,5 Km. À direita, vê-se o quartel dos bombeiros – mantenha-se 
agora na faixa da esquerda. 

No terceiro semáforo, vire à esquerda e faça uma curva em U. 

Vire junto do próximo semáforo para a „Rua Conde Carvalhal“ e siga a estrada 
contornando a rotunda para a „Avenida Santiago Menor“.  

Na quarta rua a seguir à rotunda, vire à direita para a „Rua do Acciaolli“ e depois 
siga a rua no sentido descendente. 

Depois de percorrer 100 metros, vire à esquerda para a „Rua do Padre Lau-
rindo“. A Quinta B. encontra-se na terceira casa do lado esquerdo. Pode parar 
mesmo em frente das portas da garagem.

Estacionamento:  
Na Quinta B. não dispomos infelizmente de lugares de estacionamento no interior 
da propriedade. Em frente das garagens da Quinta B. há espaço para poderem 
estacionar por pouco tempo dois veículos ligeiros de passageiros. Para estaciona-
mentos de maior duração, recomendamos a utilização do autossilo situado a 150 
m de distância na „Rua Bela de São Tiago“. Unidade para o final da Rua do Padre 
Laurindo e, em seguida, vire à direita. No cruzamento 50 metros para baixo, vire à 
esquerda e depois ter directamente à entrada do parque de estacionamento do 
lado esquerdo.

Ou poderá também fazer uso dos espaços de estacionamento gratuito disponíveis 
à volta da Quinta B..


