
Openbaar vervoer 2016 

 
Je kunt met het openbaar vervoer naar camping Quinta de Odelouca in São Marcos da Serra komen. 
Openbaar vervoer tabellen worden voortdurend aangepast, dus controleer altijd de laatste stand van 
zaken. De belangrijkste websites zijn: 
www.rede-expressos.pt  (intercity bussen door heel Portugal) 
www.cp.pt   (trein) 
www.eva-bus.com  (regionale bus EVA) 
Alle EVA bustabellen vind je op: http://eva-bus.com/horarios.php  
Benodigde tabellen: 
10 Albufeira- Faro (via Loulé) 
15 Albufeira – S.B. Messines por Paderne 
16 Albufeira – Tunes - S.B. Messines 
117 S.B. Messines – São Marcos da Serra 
 
SB de Messines ligt 12 km zuidelijker van São Marcos da Serra. Er zijn geen bussen die rechtstreeks 
van Faro Airport naar SB de Messines rijden.  
Als je met de bus wilt vanuit Faro, moet je eerst via Loulé naar Albufeira (T. Caliços) en vervolgens 
daar overstappen op een bus naar SB de Messines. 

 

http://www.rede-expressos.pt/
http://www.cp.pt/
http://www.eva-bus.com/
http://eva-bus.com/horarios.php


Trein 
Er loopt ook een trein vanuit Faro rechtstreeks naar SB de Messines (kies station Messines-Alte). 
http://www.cp.pt/passageiros/en/train-times/Train-time-results Dit zijn de tijden (3x per dag): 
 Partida:  08h24        Chegada 09h01       duur 0h37 
 
     Partida: 13h54        Chegada: 14h31 
     
     Partida: 17h56        Chegada: 18h33 
 
 

 
Er zijn ook treinen die van Faro tot aan Tunes rijden 
(20 km zuidelijker van São Marcos da Serra). Deze 
gaan wat vaker. Van Faro naar Tunes zie tabel links.  
 
Van Lissabon (kies station Oriente) kun je kiezen óf 
naar SB de Messines (kies station Messines-Alte) of 
naar Tunes, zie de website www.cp.pt . 
Dan in Tunes overstappen op een bus naar  SB de 
Messines. 
 
Vanuit Messines gaat een aantal keren per dag een 
bus. Uitstappen in São Marcos da Serra bij 
Cruzamento aan de IC1 (ter hoogte van de 2 
restaurants nº 1 en 4 op het kaartje hieronder).  
Daarna is het nog ong. 2,5 km lopen naar de camping 
(zie routebeschrijving “korte route” naar de camping 
op onze website: 
www.quintaodelouca.com/routeNL.html ). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Je kunt in Tunes (estação de comboios), SB de 
Messines (estaçao de comboios (trein) of estaçaõ de 
autocarros (bus)) óf in São Marcos da Serra – 
Cruzamento ook een taxi nemen: telnr: 00351 
968657251 (dit is een taxi uit São Marcos da Serra 
die je tot op de camping brengt, de eigenaar spreekt 
Engels). 
 
 
 
 

 

http://www.cp.pt/passageiros/en/train-times/Train-time-results
http://www.cp.pt/
http://www.quintaodelouca.com/routeNL.html

