
Caro Hóspede

Se usar um GPS, utilize os dados seguintes: 
Googlemaps & Waze:  
Casa Agrícola da Levada, Vila Real 
ViaMichelin, TomTom, Garmin, Magellan & 
outros: Praça 25 de Abril, 5000  Vila Real, e siga as 
instruções a partir do ponto B.
Coordenadas:  
41.311567, -7.728891
41°18’41.6”N 7°43’44.0”W

Do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, Porto:
Siga pela A4 para Vila Real (placas azuis) e saia 
na Saída 21 que marca Vila Real Oeste/Parada 
de Cunhos (placa verde). Siga pela IP4 e saia na 
Saída 26 — placa “Vila Real/Norte” — seguindo 
as instruções D a Saída 26.
× A saída 19 da A4 com indicação de Vila Real é 
o antigo acesso a Vila Real pela IP4 ×

De Viseu:
Siga pela A24, sentido Norte, e saia na Saída 14 
— placa verde “Vila Real-Norte/IP4”.  Continue 
na IP4, e saia na Saída 26 — placa “Vila Real/
Norte” – seguindo as instruções Da Saída 26.

Da Saída 26 (ponto A no mapa):
Na primeira rotunda, siga em frente. Na 
segunda rotunda, Praça 25 de Abril, (ponto 
B no mapa), sair na 3ª saída, em direcção a 
Sabrosa/Regua/Casa de Mateus. 
Siga por esta estrada durante cerca de 600m, 
passando numa curva acentuada para a 
esquerda, e logo após a curva seguinte para a 
direita, comece a abrandar – irá em breve virar 
para a rua estreita à sua esquerda com o sinal 
“Café da Ponte” à esquina. Suba esta rua, e 
verá a entrada para a Casa Agrícola da Levada à 
sua frente (arco de pedra).

AVISO: se por acaso chegar à Casa Agrícola 
da Levada por cima (com a entrada à sua 
esquerda), por favor não tente entrar a partir 
deste ângulo – é muito provável que risque 
o seu carro... mesmo após várias manobras! 
Desça a rua até à estrada para dar a volta e 
voltar a subir pela rua do Café da Ponte.

Boa viagem!

Como chegar


