
NA minha festa vamos ser radicais
Convido-te para o meu aniversário, a realizar no próximo 
dia __/__/____,  às  __ : __ horas no Natura Parque AZR.
Agradeço a confirmação de presença até dia __/__ para 
o telefone: ___________.

Nota: É proibida a realização das atividades com calçado aberto 
(exemplo: chinelos/sandálias/croques)
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I

DE CARRO | evitar portagem

DE CARRO | com portagem

Tel | 915263767
E-mail | naturaparque@azimuteradical.pt

Localizaçcao / Como chegar
~

I

O Natura parque situa-se no Parque do cabeço de Montachique, a 8 km do Centro de Loures

De Lisboa: Auto-Estrada A8 até ao nó de Loures (km 7); saída direção Loures, 1ª rotunda (bomba da BP) 2ª saída; 
2ª rotunda (Pingo Doce) 1ª saída (direção “Cabeço de Montachique”). Seguir pela N374 durante cerca de 7 km 
até Tocadelos, virar em direção ao Parque Municipal.

Coordenadas GPS | 38º 54’ 03.05 “ N - 9º 10’ 53.14” O

Transportes púublicos | Rodoviária de Lisboa, Carreiras 335 e 336.

Saída da A8 para Montachique. Seguir a 1ª indicação de Montachique e seguintes de 
“Parque Municipal do Cabeço de Montachique”.
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