Direções para chegar ao Sundance Ranch
De Lisboa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Apanhar a A2 em direção ao Algarve.
Sair na saída 10 Beja/Ferreira do Alentejo (km 120), na direção Algarve / Ourique.
Seguir pelo IC1 em direção a Ourique durante cerca de 40km/30 minutos.
Virar à direita para a N263 na direção Odemira / Praias Oeste.
Seguir pela N263 durante cerca de 35km/25 minutos.
Cerca de 2 km antes de chegar a Odemira entra-se na aldeia da Bemposta.
a. Na saída da aldeia (atenção à tabuleta!) fixar o conta-quilómetros. Após 800 metros e uma
curva apertada à esquerda, virar à esquerda para um caminho de terra batida.
b. Para o caso de falharem a saída, não há problema. Entrar em Odemira, dar a volta à primeira
rotunda (360 graus) e apanhar a primeira estrada de terra batida à direita depois dos
bombeiros (que ficam do lado esquerdo da estrada) e depois da tabuleta de Odemira do lado
direito da estrada.
7. Ignoram um caminho que sai
pela esquerda ao pé duma casa
branca. Depois chegarão a uma
bifurcação; tomar o caminho da
esquerda.
8. Pouco depois, após uma
pequena ponte, seguir pela
direita.
9. A seguir, seguir sempre em
frente, durante mais de 3 km.
Para alguns, esta parte parece
muito demorada porque a
velocidade a que se anda é
reduzida. Não desesperem e se tiverem dúvidas - liguem.
10. Seguir portanto sempre pelo
caminho até chegarem a uma
pastagem com uma vedação de
madeira e com muitas árvores pequenas. Contornar a pastagem no sentido dos ponteiros do relógio
sem seguir pelos caminhos que saem à esquerda e em frente.
11. Após a pastagem, andar mais algumas centenas de metros até chegarem aos padocks e ao picadeiro
(do vosso lado direito).
12. Se não nos encontrarem aí, seguir em frente até à casa: a partir dos padocks, apanhar o terceiro
caminho que sai à esquerda. Subir esse caminho até verem a casa do vosso lado direito.

De Faro:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Apanhar a A2 em direção a Lisboa.
Sair na saída 12 Castro Verde (km 85), na direção IP2 Ourique.
Após 6 km apanhar o IC1 na direção Faro/Ourique.
Após 2 km virar para a N123 em direção a Odemira.
Pela N123 até à N389 e depois até à N263sempre em direção a Odemira.
Seguir as indicações a partir do ponto 6 nas explicações em cima.

Para quem vem do litoral e de Odemira: sair de Odemira em direção a Lisboa e seguir as explicações
em cima (de Lisboa) a partir do ponto 6.b).
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