LA CASA DE VICTOR
Calle de Enriqueta Lozano, 22 – 2º B
(18009 Granada)

+34 655 029 867

INSTRUÇÕES
Estamos bem no centro, apenas a 5 minutos da Puerta Real (Fuente de las Batallas), que é considerado
o ponto central da cidade. Chegar a Puerta Real é fácil, pois há ônibus frequentes de cada parte de
Granada e se você estiver perdido ou em dúvida qualquer pessoa pode ajudá-lo a encontrar o seu
caminho, porque todo mundo sabe onde é. Há três praças consecutivas de Puerta Real a Casa de Victor,
cada praça com uma fonte no meio: Fuente de las Batallas, Plaza del Campillo e Plaza Mariana Pineda,
da qual a nossa rua começa. A rua é do lado esquerdo do Café-Bar Futbol. Há uma placa com o nome da
rua na parede no canto da praça. Caminhe até a rua Mirasol. Aqui você verá uma barbearia à esquerda e
à direita é o número 22. Tocar a campainha para o 2º andar, porta B.

PARA CHEGAR ATE PUERTA REAL

Do AEROPORTO apanhar o autocarro do aeroporto e baixar na Puerta Real.
Alternativamente um táxi à nossa porta iria custar-lhe cerca de 25 euros.

Da ESTAÇÃO DE TREM Suba a Avenida Andaluces (em frente à estação) até Avenida
Constitucion. Ao virar da esquina à direita é o ponto de ônibus que atravessa o centro da
cidade (linha 4). Deve comprar o bilhete antes de subir ao autocarro nas máquinas que há na
paragem. Os autocarros levam telas indicando as paradas. Saia na PORTA REAL.
Alternativamente, um táxi da estação de trem vai custar aproximadamente 6 Euros

Da ESTAÇÃO DE ÔNIBUS A estação de ônibus é 4 km do centro. 90 Minutos a pé com bagagem.
A área da estação de ônibus não é muito segura e não é recomendado para fazer a viagem até o centro a
pé à noite. Há um ônibus direito para o centro: 33. Compre o bilhete directamente ao autista quando subir
ao autocarro. Saia na Porta Real - Fuente de las Batallas (Acera del Darro 40) e siga as instruções
apresentadas no início (no topo deste documento)
Alternativamente, um táxi da estação de ônibus custa entre 8 e 10 Euros. Os taxistas são confiáveis.

Se você tem CARRO
Por favor, note que não é permitido entrar na nossa rua (é só para residentes) e encontrar um espaço para o carro
gratuitamente no centro é simplesmente impossível. Você tem duas opções: Chegar a Puerta Real e deixar o carro no
"Parking Puerta Real (preço é de 21 euros por 24 horas) ou deixar o carro o mais longe do centro possível em um
bairro onde o estacionamento na rua é livre, como a área ao sul-este ao outro lado do rio Genil. Mais ou menos 20
minutos a pé.
Para chegar a Puerta Real de carro pegue a rodovia A-44 / E-902 a Motril e tomar a saída 131 (Palacio de Congresos /
Armilla) ou a saída 132 si você vem de Motril. Por favor! Ignore o que o GPS diga. Você deve pegar a decolagem que
eu indiquei, caso contrário, o seu GPS pode enviá-lo através de ruas que são apenas para residentes e, como
resultado, você poderia ser multado com facilidade. 500 Metros depois de passar o Centro de Conferências virar à
esquerda e atravessar o rio em "Paseo Del Salon" para subir por “Acera del Darro" e depois "Puerta Real". Para
estacionar de graça na rua ignorar a ponte após o Centro de Conferências e continuar ao longo do rio em "Paseo de
los Basilios", em seguida, vire à direita na rua Callejon del Pretorio e começar a procurar um espaço livre. Manter
sempre o rio atrás de você. Quanto mais longe do rio maiores são as possibilidades de encontrar um espaço livre.
Alternativamente, Estacionamento La Carrera en calle Nicuesa, 9 é o mais próximo de nós (apenas 100 metros) e
também o mais barato (custa 10 euros por dia para motos e 15 euros por dia para carros) No entanto, é pequeno e
difícil de encontrar. Se você quer chegar a este estacionamento você definitivamente vai precisar de um GPS. As
coordenadas são 37 ° 10'15 .7 "N 3 ° 35'42 .4" W.

