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Avenida Marquês de Pombal, Santarém a Estrada desconhecida - Google Maps

Direções para Estrada desconhecida
12,2 km – aprox. 18 mins

Avenida Marquês de Pombal, Santarém
1. Siga para sudeste na Rua Dr. Rui da Silva Leitão em direção a Av. Marquês de
Pombal

avançar 37 m
total de 37 m

2. Vire à esquerda em direção a Av. Marquês de Pombal
Cerca de 51 segs

avançar 350 m
total de 400 m

3. Na rotunda, siga pela 4.ª saída para Rua Actriz Alda Rodrigues/N365
Passar 1 rotunda
Cerca de 2 mins

avançar 550 m
total de 1,0 km

4. Curva ligeira à direita em direção à rampa para A15/C.Rainha/Rio Maior/A1/
Lisboa/Porto/Santarém (Norte)

avançar 170 m
total de 1,1 km

5. Convergir com Circular Urbana de Santarém Dom Luís I
Cerca de 2 mins

avançar 2,3 km
total de 3,4 km

6. Siga pela saída em direção a Abrantes/T. Novas/N3
Cerca de 50 segs

avançar 190 m
total de 3,6 km

7. Vire à esquerda em direção a N114

avançar 160 m
total de 3,8 km

8. Vire à direita em direção a N114

avançar 350 m
total de 4,1 km

9. Curvar ligeiramente à direita em direção a Rua Cidade de Santarém
Cerca de 5 mins

avançar 4,0 km
total de 8,2 km

10. Curvar ligeiramente à esquerda em direção a Rua Nossa Senhora da Conceição

avançar 270 m
total de 8,4 km

11. Curvar ligeiramente à esquerda em direção a Rua da Escola
Cerca de 52 segs

avançar 450 m
total de 8,9 km

12. Continue até Rua António Eloy Godinho

avançar 350 m
total de 9,2 km

13. Continue até Rua da Narcisa
Cerca de 51 segs

avançar 700 m
total de 9,9 km

14. Vire à esquerda para continuar na Rua da Narcisa
Cerca de 1 min

avançar 650 m
total de 10,6 km

15. Continue até Rua da Aroeira
Cerca de 2 mins

avançar 1,5 km
total de 12,1 km

16. Vire à esquerda

avançar 140 m
total de 12,2 km

Estrada desconhecida
Estas direções destinam-se apenas para fins de planeamento. Pode encontrar obras de construção, trânsito, condições climatéricas ou
outros eventos que façam com que as condições sejam diferentes dos resultados do mapa, pelo que deverá planear o seu trajeto em
conformidade. Deve seguir todas as indicações ou instruções referentes ao seu trajeto.
Dados do mapa ©2013 Google
As direções não estavam corretas? Procure o seu trajeto em maps.google.pt e clique em "Comunicar um problema" na parte inferior à
esquerda.
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