COMO CHEGAR
A PARTIR DE LISBOA

A PARTIR DE FARO

(Aproximadamente 170 Km)
Seguir pela A2 sentido Algarve passando depois para a A6, em direção a Évora/Espanha.
Na A6, sair na saída Nº 6 (segunda saída de Évora).
Depois da portagem, virar à esquerda para a estrada nacional (IP2 / E802) em direção
a Azaruja / Estremoz / Évoramonte
Percorrer cerca de 17,4 Kms e virar à direita, na indicação FREIXO.
Após 11,3 Kms, ao chegar ao Freixo, virar à direita nos primeiros semáforos e seguir 600m
até à Casa do Povo do Freixo.
Virar na primeira à direita (300m depois), em frente a uma tabuleta de madeira no lado
esquerdo com a indicação “Estrada 13”.
Seguir pela estrada até entrar na Herdade do Freixo.

DENTRO DA HERDADE DO FREIXO
Seguir em frente até à primeira bifurcação e subir à direita em direção à rotunda da
Oliveira.
Circular a Oliveira Milenar, para descer a Estrada da Vinha.
A adega encontra-se na Vinha Jovem, do lado direito.
Estacione ao fundo da estrada junto à nossa Oliveira Pequena.

www.herdadedofreixo.pt
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Seguir pela A22 em direcção a Norte e Oeste.
Sair na saída Nº 10 para entrar na A2 em direcção a Lisboa/Messines.
Na A2, sair na saída Nº 7 com a indicação Espanha/Évora/Vendas Novas, para entrar na A6.
Na A6, sair na saída Nº 6 para Évora.
Depois da portagem, virar à esquerda para a estrada nacional (IP2 / E802) em direção a
Azaruja / Estremoz / Évoramonte
Percorrer cerca de 17,4 Kms e virar à direita, na indicação FREIXO.
Após 11,3 Kms, ao chegar ao Freixo, virar à direita nos primeiros semáforos e seguir 600m
até à Casa do Povo do Freixo.
Virar na primeira à direita (300m depois), em frente a uma tabuleta de madeira no lado
esquerdo com a indicação “Estrada 13”.
Seguir pela estrada até entrar na Herdade do Freixo.
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