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COmo Chegar à view House
getting to view HOUSE

 1 > Sair do aeroporto e apanhar a estrada 
      R1-1A sentido Ponta Delgada;
   > Upon leaving the airport take the R1 - 1A 
      direction “Ponta Delgada”;

2 > Sair na 6ª saída com indicação Ponta 
      Delgada (São Gonçalo) e Fajã de Baixo;
   > Exit at the 6th exit towards “Ponta 
      Delgada (S. Gonçalo)/ Fajã de Baixo”; 

3 > Ir sempre em frente até chegar à rotunda 
      do Hotel VIP EXECUTIVE. Fazer a rotunda 
      completa, saindo na 4ª saída sentido 
      Hospital/Aeroporto/ Capelas/Rª Grande/ 
      Lagoa;   
   > Go straight ahead until you reach the 
      roundabout where you can find VIP 
      Executive Hotel. At the roundabout 
      take the 4th exit where it says “Hospital/ 
      Aeroporto/Capelas/Rª Grande/Lagoa”;

4 > Ir sempre em frente (pela faixa da 
      esquerda) e na próxima rotunda sair na 
      3ª saída direção a Acesso Local. 
      A 100 metros encontra o edifício do seu 
      lado esquerdo.
   > Go straight ahead (left lane) and on the 
      next roundabout take the 3rd exit - 
      “Acesso Local”. The building is on the 
      left-hand side 100 meters away.
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percurso alternativo 
Alternative Route

 1 > Sair do aeroporto e apanhar a estrada R1-1A 
      sentido Ponta Delgada;
   > Upon leaving the airport take the R1 - 1A 
      direction “Ponta Delgada”;

2 > Sair na 7ª saída direção a Ponta Delgada
      (Marginal)/S. Roque após passagem pela 
      bomba GALP (lado direito);
   > Exit at the 7th exit with the sign “Ponta
      Delgada (Marginal)/S. Roque, (after the Galp 
      gas station); 

3 > Chegando à rotunda sair na 1ª saída sentido 
      Aeroporto/Capelas/Relva;   
   > At the roundabout take the first exit where it 
      says “Aeroporto / Capelas / Relva”; 

4 > Ir sempre em frente e sair na 1ª saída à 
      direita, após passar a bomba de gasolina 
      REPSOL (lado direito) - Saída nº6 sentido 
      Ponta Delgada (S. Gonçalo) e Fajã de Baixo;
   > Go straight ahead and exit at the 1st exit (after 
      passing Repsol gas station) where it says “Exit 
      nº6 Ponta Delgada (S. Gonçalo)/Fajã de Baixo”;

5 > Chegando à rotunda sair na 2ª saída – direção 
      a Acesso Local. A 100 metros encontra o 
      edifício do seu lado esquerdo.
   > At the second roundabout take the 2nd exit 
      (towards “Acesso Local”). The building is on the 
      left-hand side 100 meters away.


