Wandeling/Fiets/Hiking/Bike Route 1: 8,8 Km

Wandeling/Fiets/Hiking/Bike Route 2:12 Km

Hiking / cycling route 12 km

Wandeltocht / fietsroute 8,8 km

Leave the motorhome to the left. After about 300m, turn right into
a wide sandy path and follow it to the end, past the cemetery
where at the T-crossing, turn left towards CHURCH. Sometimes it
can be visited. Then take the road to the left of the church, you
will arrive in the village where you will pass a typical empty
mansion on your right. Follow the road until the roundabout (on
the left is a mini mercado / cafe) where you take the first right. You
pass the Capela de São Pedro on the left side, further on is a
miradouro (panorama) where you have a beautiful view of the
village of São João de Areias. Follow the road further and further
until the exit Póvoa de Mosqueiros . Follow this road over the
bridge of the N234-6 until you reach the village. Always follow the
Rua Principal. With the church of São João in sight, you can see a
typical Portuguese washing place on the right side, right opposite
on the left is a very beautiful Fonte (source). A little further you
come back on the left-hand side past a mini-mercado / café.
Always follow the road until the roundabout with a millstone. Here
you are halfway (6km). At the roundabout, take the second exit,
direction Rojão Grande (CM1569), and you will pass the next
village of Anta, where you always follow the Rua lavadouros (you
also pass the Rua das Camelias on your right). Follow the road
until the intersection Rua Maria Lourdes Malhão and Av. Da
Liberdade where you turn right following the latter (on the left you
will see a small playground). Follow the road until you come to the
main road where you turn right and continue straight ahead until
past the roundabout with a Pharmacy on the right. Continue
straight on towards Cancela and through this village follow the
Estrada Principal until the crossroads just before the gas station
where you turn right into Rua Principal, cross the N234-6 via the
zebra crossing and return to the motorhome past the school (on
the left) .

Verlaat camperplaats naar links. Na ongeveer 300m sla je
rechts een breed zandpad in en volg dit tot op het einde,
voorbij het kerkhof waar je op het T – kruispunt, links gaat
richting KERK. Soms is deze te bezoeken. Neem vervolgens
de weg links van de kerk, zo kom je in het dorp terecht waar
je aan je rechter zijde voorbij een typisch leegstaand
herenhuis komt. Volg de weg verder tot aan de rotonde (aan
de linker kant is een mini-mercado / café) waar je de eerste
afslag rechts neemt. Je komt voorbij de Capela de São
Pedro aan de linker kant, wat verder is een miradouro
(panorama) waar je een mooi zicht hebt op het dorp São
João de Areias. De weg steeds verder volgen tot de afslag
Póvoa de Mosqueiros . Deze weg volgen over de brug van
de N234-6 tot in het dorp. Steeds de Rua Principal volgen.
Met de kerk van São João in het zicht zie je aan de rechter
zijde een typische Portugese wasplaats, hier recht tegenover
aan de linker zijde is een zeer mooie Fonte (bron). Wat
verder kom je aan de linker zijde terug voorbij een minimercado / café. Steeds de weg volgen tot aan de rotonde
met een molensteen. Hier ben je halfweg (6km). Op de
rotonde neem je de eerste afslag . Volg deze tot een Y splitsing en neem de links de Rua Principal (Estrada das
Almas laat je rechts liggen). De weg volg je tot de volgende
Y- splising (links is doodlopend) waar je de rechtse weg ,
Rua Luis Ferreira, neemt en zo via de tunnel onder de
N234-6 de weg steeds volgend, op de grotere weg , de
Estrada Principal komt . Hier ga je rechts tot het kruispunt
net voor het tankstation waar je rechts de Rua Principal
inslaat, de N234-6 via het zebrapad oversteekt en langs het
schooltje (aan de linker zijde) terug aan de camperplaats
komt.
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Verlaat camperplaats naar links. Na ongeveer 300m sla je rechts
een breed zandpad in en volg dit tot op het einde, voorbij het
kerkhof waar je op het T – kruispunt, links gaat richting KERK.
Soms is deze te bezoeken. Neem vervolgens de weg links van de
kerk, zo kom je in het dorp terecht waar je aan je rechter zijde
voorbij een typisch leegstaand herenhuis komt. Volg de weg
verder tot aan de rotonde (aan de linker kant is een minimercado / café) waar je de eerste afslag rechts neemt. Je komt
voorbij de Capela de São Pedro aan de linker kant, wat verder is
een miradouro (panorama) waar je een mooi zicht hebt op het
dorp São João de Areias. De weg steeds verder volgen tot de
afslag Póvoa de Mosqueiros . Deze weg volgen over de brug van
de N234-6 tot in het dorp. Steeds de Rua Principal volgen. Met de
kerk van São João in het zicht zie je aan de rechter zijde een
typische Portugese wasplaats, hier recht tegenover aan de linker
zijde is een zeer mooie Fonte (bron). Wat verder kom je aan de
linker zijde terug voorbij een mini-mercado / café. Steeds de weg
volgen tot aan de rotonde met een molensteen. Hier ben je
halfweg (6km). Op de rotonde neem je de tweede afslag, richting
Rojão Grande (CM1569) , en kom je voorbij het volgende dorp
Anta, waar je steeds de Rua lavadouros volgt (de Rua das
Camelias aan je rechter zijde ga je eveneens voorbij). De weg
volgen tot kruispunt Rua Maria Lourdes Malhão en Av. Da
Liberdade waar je rechts gaat deze laatste volgend (aan de linker
zijde ziet u een klein speelpleintje). De weg volgen tot je op de
hoofdweg komt waar je rechts gaat en steeds rechtdoor tot voorbij
de rotonde met aan de rechter zijde een Apotheek. Steeds
rechtdoor richting Cancela en door dit dorp de Estrada Principal
volgen tot het kruispunt net voor het tankstation waar je rechts de
Rua Principal inslaat, de N234-6 via het zebrapad oversteekt en
langs het schooltje (aan de linker zijde) terug aan de
camperplaats komt.

Leave the motorhome to the left. After about 300m, turn right
into a wide sandy path and follow it to the end, past the
cemetery where at the T-crossing, turn left towards
CHURCH. Sometimes it can be visited. Then take the road
to the left of the church, you will arrive in the village where
you will pass a typical empty mansion on your right. Follow
the road until the roundabout (on the left is a mini mercado /
cafe) where you take the first right. You pass the Capela de
São Pedro on the left side, further on is a miradouro
(panorama) where you have a beautiful view of the village of
São João de Areias. Follow the road further and further until
the exit Póvoa de Mosqueiros . Follow this road over the
bridge of the N234-6 until you reach the village. Always
follow the Rua Principal. With the church of São João in
sight, you can see a typical Portuguese washing place on
the right side, right opposite on the left is a very beautiful
Fonte (source). A little further you come back on the lefthand side past a mini-mercado / café. Always follow the road
until the roundabout with a millstone. Here you are halfway
(6km). At the roundabout take the first exit . Follow this to a
Y-junction and take the left onto Rua Principal (Estrada das
Almas leaves you on the right). Follow the road until the next
Y-junction (left is a dead end) where you take the right-hand
road, Rua Luis Ferreira, and thus follow the road through the
tunnel under the N234-6, on the larger road, you arrive at the
Estrada Principal . Here you turn right until the intersection
just before the gas station where you turn right into Rua
Principal, cross the N234-6 via the zebra crossing and return
to the motorhome past the school (on the left).

