CAMPEONATO NACIONAL DE FUNDO
Acessos e refeições
DATA: 4 de Março de 2018
LOCAL: Rio Douro – Lomba, Gondomar
COMO CHEGAR, PROVENIENTE DE NORTE
• Apanhar a A28 em direção ao Porto
• Ao chegar ao Porto, tome a VCI em direção à Ponte do Freixo;
• Atravesse a Ponte do Freixo (vias da esquerda) e siga pela A20 em direção a Lisboa
• Na A20, sair para a A32 em direção a Oliveira de Azeméis
• Na A32, saia para Canedo/Castelo de Paiva e tome a N222
• Siga pela N222 e cruze Canedo em direção a Castelo de Paiva;
• Depois de passar Labercos, esteja atento a um desvio à esquerda, para Lomba/Areja; Vire
aí; tem uma placa a indicar “Remo”;
• Siga para Lomba e respeite as indicações de “Remo” que irão surgindo.
• O percurso final inclui um estradão em terra, única via que permite a passagem de
atrelados com barcos em direção à Praia da Lomba;

COMO CHEGAR, PROVENIENTE DE SUL pela A17/A29
• Apanhar a A17/A29 em direção ao Porto
• Na A29, saia para a A41/A1 em direção a Picoto
• Siga pela A41-CREP
• Na A41, saia na saída 17 para a A32-Oliveira de Azeméis
• Na A32, saia na saída 5 para Canedo e tome a N222
• Siga pela N222 em direção a Castelo de Paiva
• Depois de passar Labercos, esteja atento a um desvio à esquerda, para Lomba/Areja; Vire
aí; tem uma placa a indicar “Remo”;
• Siga para Lomba e respeite as indicações de “Remo” que irão surgir
• O percurso final inclui um estradão em terra, única via que permite a passagem de
atrelados com barcos em direção à Praia da Lomba

COMO CHEGAR, PROVENIENTE DE SUL pela A1
• Apanhar a A1 em direção ao Porto;
• Antes da portagem de Grijó, saia para a A41-CREP em direção a Vila Real
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Siga pela A41-CREP
Na A41, sair na saída 17 para a A32-Oliveira de Azeméis
Na A32, saia na saída 5 para Canedo e tome a N222
Siga pela N222 em direção a Castelo de Paiva
Depois de passar Labercos, esteja atento a um desvio à esquerda, para Lomba/Areja; Vire
aí; tem uma placa a indicar “Remo”;
Siga para Lomba e respeite as indicações de “Remo” que irão surgir
O percurso final inclui um estradão em terra, única via que permite a passagem de
atrelados com barcos em direção à Praia da Lomba

SERVIÇO DE REFEIÇÕES
A organização irá disponibilizar refeição ligeira mediante reserva e pagamento até ao dia 1 de
março, constituída por:
• 2 sandes com febra de porco grelhada
• 1 peça de fruta
• 1 água 50cl
• Preço 4.00€
O pagamento deverá ser feito para a seguinte conta do Banco BIC e envio do comprovativo para o
endereço de correio eletrónico: secretaria@cninfante.pt
IBAN: PT50.0079.0000.7023.0027.1012.1

RESTAURANTES NAS PROXIMIDADES
Restaurante Dom Vicente – Tel: 255 766 475 – Lugar de Labercos – Freguesia da Lomba
Restaurante O Madeireiro – Tel: 966 402 094 – Lugar de Pé-de-Moura – Freguesia da Lomba
Restaurante O Ramadinha – Tel: 917 783 062 – Lugar de Pedorido – Freguesia de Pedorido
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