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Viagem à Alsácia e Alemanha  

Fernando, Sandra, Guilherme e Alexandre, Agosto/Setembro de 2009 

 

Cumprindo uma promessa antiga feita aos nossos filhos, elegemos a Alemanha como destino principal para 

as nossas férias, de modo a permitir levá-los à Legoland de Ulm, ao mesmo tempo que aproveitávamos 

para conhecer algumas zonas da Baviera, bem como da Alsácia Francesa. 

 

A Alemanha é um país localizado na Europa Central, sendo limitado a norte pelo Mar do Norte, pela 

Dinamarca e pelo Mar Báltico, a leste pela Polónia e pela República Checa, a sul pela Áustria e pela Suíça e 

a oeste pela França, Luxemburgo, Bélgica e Holanda. 

Após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida em dois estados, tendo a Reunificação ocorrido 

em 1990. Tem 16 estados federais (Bundesländer) e cerca de 82 milhões de habitantes. A capital é Berlim. 

Nestas férias visitámos os estados de Baden-Württemberg e Baviera, tendo aproveitado para efectuar uma 

parte da estrada mais conhecida e turística da Alemanha, apelidada de “A Estrada Romântica”  (em 

alemão: Romantische Straße ), entre os estados da Baviera e Baden-Württemberg. 

Para auxílio na planificação das áreas de serviço e estacionamento em França, socorremo-nos do 

Campingcar-Infos (http://www.campingcar-infos.com), o qual disponibiliza os respectivos ficheiros de POIS 

para descarregar; em relação à Alemanha socorremo-nos do Bordatlas (http://www.bordatlas.de/), o qual 

dispõe igualmente dessa facilidade. 

Queremos agradecer ao Mário e à Teresa, já que o relato da sua viagem à Alsácia em 2007 nos ajudou na 

planificação das visitas na Alsácia. 
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1º Dia 

Data 14 de Agosto de 2009 

Percurso 
Início   Mem Martins (PT)  - 

Fim  Alpedrinha (PT)  GPS 40º 05' 47'' N  07º 28' 01'' W 

Visitas - 

Hora 
De Partida 22:15 

De Chegada 01:15 

Quilómetros  
Diário 274 

Acumulado 274 

Site para consulta http://jfalpedrinha.no.sapo.pt/  
http://viladealpedrinha.blogspot.pt/ 

 
Sexta-feira, chegado ao fim o dia de trabalho, efetuámos as últimas operações de partida. Um stress de 

última hora, uma consola de um dos miúdos que teimava em não aparecer atrasou-nos a saída de casa 

para depois das 21:30, o que nos levou a tomar a decisão de jantar ainda em Mem Martins no MacDonald’s, 

fazendo a alegria dos mais pequenos que já acusavam uma certa fome e sono. Assim sendo, saímos de 

Mem-Martins após as 22:15, tendo chegado a Alpedrinha após a 01:00, com uma paragem na A1 na A.S. 

de Santarém para tomar mais um cafezinho. Pernoitamos junto à capela de Santo António. A esta hora 

ainda se ouvia a música vinda das festas da vila que decorrem nesta altura do ano. Pouco depois 

silenciava-se e o resto da noite foi num sossego absoluto. Distando cerca de 5 km da A23, implicando 

portando um desvio pequeno da nossa rota, e ficando a cerca de 1 hora da fronteira de Vilar-Formoso pela 

mesma A23, acaba por ser uma boa etapa para aproveitar o final do dia. 

Por já ter sido alvo de visita em outras ocasiões, apenas pernoitámos em Alpedrinha, no entanto referimos 

que merece uma visita ao pormenor, não é por acaso que é conhecida como a Sintra da Beira. 

 

 

  Alpedrinha  – Capela de Santo António  
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2º Dia 

Data 15 de Agosto de 2009 

Percurso 
Início   Alpedrinha (PT) GPS 40º 05' 47'' N  07º 28' 01''W 

Fim  St Pee Sur Nivelle (FR) GPS 43º 21' 11'' N  01º 32'  59''W 

Visitas “Isla dos Aguas”, Palência (ES)  

Hora 
De Partida 09:15 

De Chegada 21:30 

Quilómetros  
Diário 735 

Acumulado 1009 

Site para consulta 
http://palencia.portaldetuciudad.com/es-es/informacion/parque-isla-dos-aguas-
014_21_1_805.html 
http://www.saint-pee-sur-nivelle.com/  

 
Apesar do cansaço da noite anterior, a alvorada foi às 08:00. Antes de deixar Alpedrinha, fomos ao café, à 

papelaria comprar uns jornais e à farmácia para repor algumas faltas.  

 

Em vez de tomar a direcção da A23, resolvemos ir pela estrada da Serra (EN 18) até ao Fundão na 

esperança de encontrar alguém a vender fruta da Cova da Beira junto à estrada. Provavelmente devido a 

ser muito cedo, não tivemos essa sorte.  

 

Chegados ao Fundão, comprámos pão e lançamo-nos na A23 direção Vilar Formoso, parando na última 

Área de Serviço já depois de passar para A25, para tomar o último café português em 3 semanas. 

Continuámos pelo calor de Espanha parando para o reabastecimento de gasóleo na A.S. de Sancti Spiritus.  

 

Para almoçar acabámos por fazer um desvio até à Área de Serviço para Autocaravanas de Palência, que 

fica junto ao parque “Isla dos Aguas” (GPS 42º 00’ 14’’ N  04º 31’ 59’’ W), sem dúvida mais agradável para 

as crianças que assim puderam sair um pouco da AC depois de almoço, esticar as pernas, brincar no 

parque infantil e dar comida aos patos. 

 

Não nos podíamos dar ao luxo de ficar mais tempo, pelo que nos fizemos de novo à estrada com o tempo a 

continuar quente, como é normal nesta zona de Espanha, parando na última bomba de combustível antes 

de entrar em França, opção que se relevou demasiado demorada (mais de 30 minutos), já que estava com 

umas filas intermináveis. Ficámos arrependidos de não ter antes parado na anterior.  

 

Chegámos cerca das 21:30 locais à enorme A.S. para AC’s de S.Pee Sur Nivelle, só que nas cancelas 

automáticas aparecia a palavra de estacionamento completo.  
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Não restou outra alternativa do que voltar para trás e estacionar num parque no centro da povoação, parque 

esse com algumas dezenas de lugares, que durante o dia servem quem vai ao comércio existente (padaria, 

florista, cabeleireiro, etc.), mas que à noite se encontrava só com cerca de meia dúzia de AC’s a quem 

certamente aconteceu o mesmo que a nós. A noite foi tranquila apesar de um pouco quente. 

 

 

    St-Pee-Sur-Nivelle  - Local de Pernoita no parque de estacionamento  
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3º Dia 

Data 16 de Agosto de 2009 

Percurso 
Início   St Pee Sur Nivelle (FR) GPS 43º 21' 11'' N  01º  32' 59''W 

Fim  Donzenac (FR)  GPS 45º 13' 08'' N  01º 31' 18''E 

Visitas Mercado em Ondres  

Hora 
De Partida 10:30 

De Chegada 19:00 

Quilómetros  
Diário 430 

Acumulado 1439 

Site para consulta http://www.donzenac.correze.net/ 
 
Aproveitando a excelente padaria mesmo ao pé, houve pão francês e croissants para o pequeno-almoço. 

Após o pequeno-almoço seguimos viagem, o tempo continuava quente, contudo o céu estava fechado e 

caía uma chuva miudinha.  

 

 

St Pee Sur Nivelle  - Boulangerie 

 

Como havia uma certa saudade das pequenas povoações francesas, resolvemos seguir por fora de auto-

estrada em direção a Biarritz, passámos por um Mercado em Ondres, o qual resolvemos visitar.  

 

Parámos numa banca que vendia em exclusivo azeitonas, cujo simpático vendedor nos convenceu a provar, 

nela não faltando as azeitonas portuguesas, tendo comprado algumas variedades, algumas frutas, e ainda 

um frango assado (não na brasa mas sim numa máquina a gás), e batatas assadas, para comermos ao 

almoço. 
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      Ondres -   Mercado de rua  

 

Fizemo-nos de novo à estrada, tendo entrado na autoestrada quando passou a ser RN 10 e gratuita. Como 

era dia de regresso de férias, apanhámos a auto-estrada completamente bloqueada umas boas dezenas de 

km antes de Bordéus.  

 

Próximo de Bordéus, viramos para Este pela A89, a qual se encontrava fluida já que o grande fluxo de 

tráfego era em direção a Paris, para seguirmos para o nosso destino previsto nesse dia.  

 

Contudo já estávamos um pouco atrasados pela ida ao mercado e pela fila apanhada antes de Bordéus, e 

mais ficámos, com uma má decisão de sair da auto-estrada para reabastecer num Intermarché que estava 

indicado, mas que pouco depois deixou de ter indicação e não o encontrámos, o que nos levou a andar uma 

boa meia hora a 40 minutos por estradas onde era uma aventura cada vez que aparecia um carro em 

sentido contrário, tão estreitas que eram.  

 

Com o avançado da hora, decidimos verificar quais as A.S. na zona. Com alguns comentários abonatórios, 

acabámos por optar pela A.S. de Dozenac, situada junto ao Camping Municipal, contudo independente 

deste. 
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Donzenac  – Área de Serviço   Donzenac  - Vista para a vila medieval 

 

Esta A.S. é gratuita e tem todos os serviços. As coordenadas do CampingCar Infos estão ligeiramente 

erradas, o que leva o GPS a levar-nos por uma rua que acaba nas traseiras do Camping sem qualquer 

ligação nem com este nem com a A.S.  
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4º Dia 

Data 17 de Agosto de 2009 

Percurso 
Início   Donzenac (FR)  GPS 45º 13' 08'' N  01º 31' 18''E 

Fim  Sochaux (FR)  GPS 47º 30' 55'' N  06º 49' 58''E 

Visitas - 

Hora 
De Partida 10:00 

De Chegada 19:10 

Quilómetros  
Diário 648 

Acumulado 2087 

Site para consulta http://www.sochaux.fr/ 
 
Antes de sairmos, fizemos a manutenção da autocaravana na área (despejo WC e cinzentas e 

abastecimento de água), e aqui pude verificar um ligeiro problema de concepção da área, já que quando 

uma AC está na área, as que estão nos lugares em frente não conseguem fazer a manobra para sair. 

 

Ficámos com pena de não visitarmos a vila medieval de Dozenac, mas como tínhamos todo o planeamento 

atrasado e com as crianças ainda meio adormecidas, decidimos colocar rodas a caminho do nosso destino, 

ficando contudo com a referência para um dia mais tarde, fazermos uma visita mais prolongada, não nos 

parece é que a A.S. seja uma boa opção para deixar a A.C. enquanto se visita a cidade já que fica bastante 

longe da zona medieval.  

 

Rolámos todo o dia calmamente, com o tempo primeiro encoberto tendo depois de tarde acabado por abrir. 

Tal como nas etapas longas anteriores, as crianças vêm alguns filmes do disco multimédia, intervalados 

com uns jogos na PlayStation, nós ouvimos música e colocamos a conversa em dia. Fizemos uma paragem 

no supermercado Atac de Dompierre-Sur-Besbre, onde aproveitámos para reabastecer de gasóleo, e 

comprar algumas faltas, incluindo algumas latas do “nosso” Atum Bom-Petisco presentes neste 

supermercado.  

 

Chegámos finalmente ao nosso destino, que era o Museu da Peugeot, 10 minutos após as 19:00. Já 

estando o acesso fechado, ligámos para o nº de telefone indicado junto à entrada, somos atendidos pelo 

segurança que nos pede para esperarmos uns minutos. É-nos finalmente aberto o portão, e permitido o 

estacionamento na zona do museu reservado às autocaravanas. Tivemos alguma sorte já que se tratava do 

último lugar, apesar de haver 2 Ac’s estacionadas de modo a deixarem espaço para cadeiras e mesas entre 

elas (lá como cá, as más cenas repetem-se). A noite brinda-nos com alguma chuva, apesar do tempo se 

manter quente, mas como não podia deixar de ser foi bastante calma. 

 

 

 



 

CampingCar Portugal : O Portal Português de Autocaravanismo 
Apartado 25 – 8001-999 Faro 

URL : http://www.campingcarportugal.com   E-Mail : info@campingcarportugal.com Pag: 9 de 120 

 

5º Dia 

Data 18 de Agosto de 2009 

Percurso 
Início   Sochaux (FR)  GPS 47º 30' 55'' N  06º 49' 58''E 

Fim  Kaysersberg (FR)  GPS 48º 08' 14'' N  07º 15' 40''E 

Visitas “L’Aventure Peugeot”, Sochaux (FR); Colmar (FR)  

Hora 
De Partida 14:15 

De Chegada 19:30 

Quilómetros  
Diário 115 

Acumulado 2202 

Site para consulta http://www.museepeugeot.com/  
http://www.ot-colmar.fr/en/colmar-the-alsatian-wine-capital  

 

  

Museu Peugeot  - Entrada   Museu Peugeot -  Zona para Ac’s 

 

Após uma noite sossegada e calma, a manhã foi dedicada à visita ao museu, o qual não defraudou as 

nossas expectativas. A visita começou com uma surpresa inesperada, após nos termos apercebido que 

tínhamos direito a uma pequena volta pela povoação num dos clássicos à nossa escolha, presentes no 

exterior do edifício. Optámos pelo 403 descapotável e o passeio relevou-se muito agradável.  

 

Museu da Peugeot - 403 cabriolet com que demos um passeio por Sochaux. 
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A história para a concepção do museu da PEUGEOT começou em 1982 quando Pierre Peugeot, presidente 

do grupo PSA Peugeot-Citröen, criou a PEUGEOT ADVENTURE ASSOCIATION, com o objectivo de 

recolher e organizar a história da marca. Depois de quase seis anos de pesquisas e recuperação de dados 

e carros históricos, o L’AVENTURE PEUGEOT , foi inaugurado em 1988 na cidade de Sochaux, onde está 

localizada a sede mundial da Peugeot. O museu tem a meta ambiciosa de ter, pelo menos, uma versão de 

cada carro de toda história da Peugeot inclusive os protótipos.  

 

Nascido em 1734, Jean-Pierre Peugeot está na origem da orientação industrial da família Peugeot. 

Desenvolveu actividade na indústria da tecelagem, tendo deixado aos seus herdeiros uma tinturaria, uma 

fábrica de óleos e um moinho de cereais. Em 1810, Jean-Pierre e Jean-Frédéric Peugeot converteram o 

antigo moinho de cereais numa fábrica de fundição de aço Esta primeira fábrica produzia chapas de serra 

laminadas e molas de relojoaria destinados à indústria do Franco-Condado. Em 1818, a PEUGEOT 

FRÉRES inicia a produção de ferramentas e acessórios para diversos fins. Além do famoso moinho de café 

criado em 1840, a família Peugeot inovou e desenvolveu as suas actividades industriais, tendo produzido 

serras de fita, molas e armações para guarda-chuvas. Cerca de 1850, surge a marca do leão, utilizada para 

designar ferramentas feitas em aço de alta qualidade (utilizado na fabricação de lâminas de serra). Oito 

anos depois, a marca do leão é registada no Conservatório Imperial de Artes e Ofícios.  

 

  
Museu da Peugeot – Os primeiros produtos da marca 

 
A empresa crescia e a diversificação na linha de produtos era inevitável: as primeiras bicicletas feitas sob a 

marca PEUGEOT foram produzidas em 1882. O conhecimento adquirido na produção de bicicletas e sua 

posterior motorização colaboraram para o desenvolvimento dos primeiros triciclos e quadriciclos 

motorizados comercializados pela empresa.  
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Museu da Peugeot – As 2 rodas 

 
Em 1890, surge o primeiro automóvel de quatro rodas fabricado pela PEUGEOT, equipado com um motor 

instalado na traseira de origem Daimler de 2 cilindros em V, desenvolvendo 1cv de potência. 

O modelo 201 revolucionou a história da marca, pois, a partir dele começou a ser definitivamente adoptada 

a tradicional nomenclatura de três dígitos da marca francesa. Desde a sua origem, as denominações dos 

modelos não seguiam uma lógica que permitisse identificá-los com facilidade. Então foi criada a famosa 

nomenclatura: com o primeiro algarismo representando o tamanho do carro, o terceiro a cronologia, e o 

número zero no meio representando a articulação entre os dois elementos. A PEUGEOT patenteou todos os 

números de 101 a 909, motivo pelo qual a Porsche, em 1963, foi obrigada a alterar o nome do modelo 901 

para 911. 

 

   

Museu da Peugeot  – História dos números  Museu da Peugeot  – Modelo 201 
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O museu conta nos dias de hoje com mais de 450 automóveis, dos quais 100 em exibição (entre eles o 

McLaren Peugeot que pertenceu a Mikka Hakinen e o Peugeot 908 HDI que venceu a tradicional prova de 

Le Mans); 300 motos; mais de 3.000 objectos com que levam a marca PEUGEOT e cinco mil quilómetros de 

arquivos, que contam a rica e maravilhosa história da marca.  

 

 

   

Museu da Peugeot – Forte tradição na competição 

 

Museu da Peugeot – Peugeot nº 50 000 000 
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Inevitavelmente, antes de sair compramos algumas lembranças na loja do Museu.  

 

Atendendo à hora, resolvemos fazer uma refeição ligeira ainda no estacionamento, utilizando para isso o 

pão que tínhamos comprado na povoação, antes da abertura do museu. Foi impossível fazer a manutenção 

técnica uma vez que havia um cartaz anunciando que os serviços estavam temporariamente indisponíveis, 

nada de problemático já que o tínhamos feito na manhã anterior 

Após o almoço saímos em direção a Colmar, e ao chegarmos tivemos a desagradável surpresa do parque 

referenciado no CampingCar Infos estar com barras de altura, impossibilitando o estacionamento. Tínhamos 

uma outra A.S. referenciada, mas não a conseguimos encontrar. Tentámos um outro parque de 

estacionamento mais no centro histórico, mas quando nos dirigíamos a ele, acabámos por encontrar uns 

lugares que davam para a nossa AC, numa zona onde já estavam parqueadas outras AC’s e, acabámos por 

optar por aí estacionar. 

 

Foi o nosso primeiro contacto com as casas típicas da Alsácia. Colmar é conhecida como sendo a capital 

alsaciana do vinho.  O seu centro histórico é grande, sendo considerado o mais bem preservado da Alsácia, 

com um património arquitectural riquíssimo. As suas casas medievais ou da época da Renascença seguem 

o chamado estilo alsaciano, com as paredes contendo molduras de madeira que se cruzam. Seguimos o 

percurso indicado pelo turismo e pudemos apreciar os detalhes das ruas, adornadas  com algumas 

surpresas como janelas ou portas com desenhos cavados variados. 

 

 

  

Colmar  – Casas estilo alsaciano e Maison Pfister 
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Entre os locais de interesse, a Catedral gótica de St. Martin e a Maison Pfister, uma casa sóbria em pedra e 

madeira com uma fachada impressionante no estilo renascentista, construída no século XVI. Pelo caminho, 

impressiona a quantidade de pequenas praças e fontes existentes, dos quais uma das mais bonitas é a 

Fonte Schwendi, cuja estátua celebra o plantio de uvas  

 

   

Colmar  - igreja de Saint-Martin   Colmar  - Centro 

 

A principal atracão  da cidade é o bairro de Petite Venise (Pequena Veneza), atravessado pelo rio Lauch 

cheio de restaurantes e  lojas interessantes. Colmar é cortada por alguns canais, sempre ladeados por 

flores, sendo possível optar por passeios no rio, num dos muitos barcos disponíveis. O nome das ruas nesta 

zona do centro lembram profissões dos seus habitantes de outrora, como a Rue des Taunners (curtidores 

de pele) e a pitoresca Quai de la Poissonnière (peixaria). 

 

   

Colmar  - Petite-Venise 
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Antes de voltarmos para a AC, não faltou a compra de um gelado para cada um, bem como do pão para o 

jantar. 

 

Após a visita fomos à procura de onde pernoitar tendo a opção recaído na A.S. de Kaysersberg. As 

coordenadas nos  poi’s do CampingCar – Info estavam erradas o suficiente para o GPS dar como chegados 

ao destino em plena estrada nacional que passa mais acima da A.S., mas como estava bem assinalada não 

tivemos dificuldade em dar com ela.  

 

A A.S. encontrava-se cheia e fomos ocupar o último lugar disponível, detetando mais uma vez a presença 

dos comportamentos com enorme falta de respeito pelos outros, com toldos cadeiras etc., impedindo que o 

parque disponibilizasse toda a sua lotação. Este parque é pago, 4 € das 19:00 às 09:00 e outros 4 € das 

09:00 às 19:00. Quanto aos serviços, eles são gratuitos.  

 

Após o jantar fomos dar um passeio a pé pelo centro da povoação, tendo ficado logo com uma ideia da 

beleza da mesma. 

  

Kaysersberg  - Estacionamento na A.S  

 

  

Kaysersberg  - Visita Nocturna 
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6º Dia 

Data 19 de Agosto de 2009 

Percurso 
Início   Kaysersberg (FR) GPS 48º 08' 14'' N  07º 15'  40''E 

Fim  Ribeauvillé  (FR)  GPS 48º 11' 32'' N  07º 19' 43''E 

Visitas Kaysersberg (FR); Eguisheim (FR); Riquewihr(FR); Ri beauvillé (FR)  

Hora 
De Partida 13:30 

De Chegada 19:30 

Quilómetros  
Diário 35 

Acumulado 2237 

Sites para consulta 
http://www.ville-kaysersberg.fr/ 
http://www.ot-eguisheim.fr/en/ 
http://www.ribeauville-riquewihr.com/en/  

 
Manhã inteiramente dedicada a uma visita demorada à povoação. Vila tipicamente alsaciana onde não 

faltam as vinhas, inclusive no caminho de acesso ao parque de estacionamento. Fomos directos ao Turismo 

de modo a termos um mapa e a indicação dos principais pontos a visitar. Kaysersberg sendo considerada 

uma das belas cidades da rota do vinho, não defraudou as nossas expectativas.  

 

Kaysersberg significa “montanha do imperador”. A fortaleza, com a torre de menagem redonda domina a 

cidade. A ponte fortificada, construída em grés rosa em 1514, protegia a cidade das possíveis agressões 

vindas do Weiss 

  

Kaysersberg  – Eglise de la Sainte Croix 

 

A jóia de Kaysersberg é a Eglise de la Sainte Croix, situada ao lado do Hotel de Ville. A sua construção foi 

feita por etapas, do séc. XII ao séc. XV, apresentando um portal romano, enquadrado por colunas com 

capitéis com decorações variadas. No interior, um Cristo crucificado monumental (4,10 m), datado do séc. 

XVI, ladeado pela Virgem e por S. João. Por trás, no coro, um imponente retábulo em madeira esculpida, 

dourada, retratando a Paixão e a Ressurreição de Cristo.  
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Kaysersberg  – Eglise de la Sainte Croix 

 

Na praça da igreja, várias belas casas e uma fonte em grés amarelo com uma estátua do Imperador 

Constantino no topo. 

 

  

Kaysersberg  –Centro  

 

Toda a vila, com as suas casas de pilares de madeira e as suas lojas típicas merecem uma visita sem 

pressas. Nas lojas é possível encontrar as formas de louça para bolo típicas da Alsácia.  

  

Kaysersberg  –Centro  
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Os bretzel (como não podia deixar de ser comprámos um bretzel para cada um) são outra das 

especialidades presentes, as crianças também não dispensarem a compra de 1 cegonha típica da Alsácia 

para cada um (em peluche ressalva-se).  

  

Kaysersberg  –Venda de Bretzel   Kaysersberg  – Bolos feitos com as formas típicas.  

 

Regresso à AC, almoço rápido e operação de manutenção na AS. 

O nosso destino a seguir era Eguisheim, contudo um pequeno engano do GPS, levou-nos a parar na ampla 

loja de frutas de uma quinta. Hora para comprarmos maçãs, pêssegos e umas garrafas de sumo feito com 

as maçãs da quinta. Na caixa uma surpresa, já que a rapariga que aí estava era descendente de 

portugueses.  

 

Chegados a Eguisheim, e à falta de estacionamento próprio para AC’s optamos por um parque de 

estacionamento para ligeiros, em que apenas alguns lugares têm o tamanho para albergar as AC’s, tivemos 

contudo alguma sorte já que apesar de quase completo, tínhamos disponível um dos maiores lugares.  

Debaixo de um calor abrasador a que estamos pouco habituados a sentir em França iniciámos a visita a 

esta vila que faz parte de “L’un des plus beaux Villages de France“, além ter sido distinguida com a medalha 

de ouro em 2003 e 2006, no concurso europeu Entente florale que distingue as mais floridas cidades da 

Europa.  

  

Eguisheim  – Centro 
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Logo na entrada, as crianças aproveitaram para se refrescarem num pequeno repuxo e canal de água, 

seguindo-se a visita ao centro histórico desta povoação. Logicamente, o que mais fascina são mesmo as 

casas típicas, com os alicerces de madeira, impecavelmente bem conservadas e as ruas estreitas. Um dos 

edifícios que nos chamou mais a atenção, foi um que serve para comercialização e prova de vinho, já que 

uma das extremidades é extraordinariamente estreita e em triângulo. 

 

  
Eguisheim  – Centro 

 

Eguisheim é quase redonda, construída em círculos, à volta do que foi o castelo da célebre família 

Eguisheim, de onde veio o Papa Leão IX. Só lhe restam alguns vestígios da muralha de pedra. O palácio e 

capela foram reconstruídos no séc. XIX.  

  
Eguisheim  –Castelo 

Da mesma época é a Chapelle de Saint Leon IX, que conservou uma torre românica,. No interior uma 

pintura do séc. XIII onde se vê Cristo rodeado por S. Pedro e S. Paulo. A abóbada e os vitrais representam 

várias cenas da vida do Papa 
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Eguisheim  –Chapelle de Saint Leon IX 

 

  
Eguisheim  –Chapelle de Saint Leon IX 

 

  
Eguisheim  –Chapelle de Saint Leon IX 
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Daqui seguimos para Riquewihr, outra jóia medieval, com estacionamento na respectiva zona de 

estacionamento para AC’s (apesar de assinalada como tal, o parque é comum para outras viaturas GPS: 

48º 09’ 58’’ N  07º 18’ 06’’ E).  

 

 

Riquewihr  – Uma das entradas 

 

Edificada no meio das vinhas, encontramos de novo as casas tipicas, com varandas e janelas decoradas 

com flores. Caminhar pelas ruas de pedra é como uma viagem no tempo, sendo difícil resistir à sua beleza.  

 

Quando se passa pelo portão, sobe-se, a pé, pela rua principal, com apenas 3 ou 4 ruas transversais. É 

linda! 

 

  

Riquewihr  – Rua principal 
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Aqui visitámos o Museu dos Correios e aproveitámos o comboio turístico para ficar a conhecer a povoação; 

este comboio dá a volta a toda a povoação, mas não dispensa sair do aglomerado urbano, visitando-se as 

vinhas, ao mesmo tempo que se dispõe de uma vista panorâmica superior para Riquewihr.  

 

  

Riquewihr  – Museu dos Correios e Passeio de comboio 

 

Apesar de se aproximar o final da tarde o calor continuava, razão suficiente para que se comprasse um 

gelado para cada um de nós. De fora não poderia ficar a compra de um bocado do pão grande e comprido 

(pão medieval) que é típico daqui, que faria mais tarde ao jantar as nossas delícias.  

 

 

Riquewihr  – O Pão típico. 

 

Deixámos para trás Riquewihr e dirigimo-nos para Ribeauvillé, que iria ser hoje o nosso local de pernoita. 

Viemos encontrar uma A.S. murada, dentro de portões, que nunca se fecharam, paga através de 

parquímetro, e bastante perto do centro histórico (não mais que 200 metros). O calor continuava neste final 

de tarde, pelo que após uma refeição leve na AC, resolvemos conhecer Ribeauvillé através de um 

descontraído passeio nocturno, onde até a nossa fiel companheira de quatro patas também foi.  
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Apesar de termos gostado, ficamos com a ideia que seria a mais “comercial” das que tínhamos visitado 

neste dia (Kaysersberg – Eguisheim – Riquewihr) e com a sensação de que seria apenas mais uma. No 

entanto, e ao contrário do que é habitual encontrarmos em França, havia esplanadas abertas com muita 

afluência, o que foi óptimo para usufruir do calor que se fazia sentir. 

 

  

 

 

Ribeauvillé à noite 
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7º Dia 

Data 20 de Agosto de 2009 

Percurso 
Início   Ribeauvillé (FR)  GPS 48º 11' 32'' N  07º 19' 43''E 

Fim  Schiltach (DE)  GPS 48º 17' 28'' N  08º 20' 32''E 

Visitas Freiburg (DE); Titisee (DE)  

Hora 
De Partida 10:00 

De Chegada 18:30 

Quilómetros  
Diário 185 

Acumulado 2422 

Sites para consulta http://www.freiburg.de/pb/,Len/225797.html 
http://www.fewo-vannoppen.de/doks/en/en-titisee/ort.html 

 
Após uma breve troca de opiniões familiares, considerámos que a povoação tinha ficado razoavelmente 

vista na visita nocturna, pelo que após o pequeno-almoço fizemo-nos à estrada em direção a Freiburg, na 

Alemanha.  

 

A travessia da fronteira revelou-se um pouco demorada já que estavam a ser efectuadas obras de 

manutenção, tendo como resultado a existência de uma só faixa, para cada lado em alternância. Chegados 

a Freiburg estacionámos no parque de autocaravanas (GPS 47º 59’ 58’’ N  07º 49’ 34’’ E). O parque é pago, 

com uma tarifa diurna e outra nocturna, o parquímetro não funciona, pelo que é necessário ir ao pequeno 

edifício que serve de recepção.  

 

Dirigimo-nos depois à estação de comboios (ou metro de superfície, como se queira chamar) para 

apanharmos o comboio, onde tivemos a ajuda espontânea de uma alemã que nos indicou o lado que 

devíamos apanhar para o centro - é o que vai para a direita em relação a quem vem da A.S.. Comprámos 

os bilhetes de família (facilidade que existe em quase tudo o que é pago, pelo menos nesta zona da 

Alemanha: transportes, castelos, museus, etc.).  

 

Freiburg é a cidade mais ensolarada e quente da Alemanha, sendo conhecida como a “Toscana da 

Alemanha”. Em Freiburg o número de bicicletas é o dobro do de automóveis registados e a cidade 

considera-se "a capital alemã do meio ambiente", dispondo de um enorme parque de captação e 

aproveitamento de luz solar  

 

Depois da Segunda Guerra Mundial, os edifícios do centro antigo da cidade, apagados e sem vida, 

transformaram-se em casas coloridas, dando um ambiente agradável ao centro da cidade. Cuidadosamente 

restauradas após os bombardeios que as destruíram, as ruas estreitas e cheias de ângulos convidam a um 

passeio a pé.  
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Em 1200 foi iniciada a construção da Freiburger Münster, ou também chamada de Münster Unserer Lieben 

Frau, a belíssima catedral de Freiburg. 

 

  

Freiburg - Catedral 

 

Símbolo da cidade e sem duvida a sua obra arquitectónica mais significativa, a sua singular torre de 116m 

de altura está entre as obras mais representativas da arquitectura gótica na Europa, e que caracteriza de 

forma tão marcante a silhueta de Freiburg. Concluída em 1513, a construção da catedral demorou mais de 

300 anos. A catedral não foi destruída na Segunda Guerra  Mundial, apesar dos edifícios em torno terem 

sido bombardeados em 27 de Novembro 1944.  

 

   

Freiburg - Catedral 
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Os vidros também ainda são os originais, pois foram retirados antes dos ataques aéreos e armazenados em 

local seguro. Dentro da igreja existe uma foto que mostra a cidade em 1945 totalmente destruída, mas com 

a catedral intacta. Outra característica marcante da catedral de Freiburg é sua cor avermelhada devido aos 

blocos de arenito usados na sua construção. 

 

Freiburg - Catedral 

Um dos marcos da cidade são os Bächle - pequenos canais de água presentes numa grande parte das ruas, 

tendo em frente a algumas lojas, barcos à escala, presos dentro destes canais. 

Antigamente, estes canais tinham diversas utilidades, das quais existem diversas versões: uma delas era 

que servia para facilitar a limpeza da cidade quando se terminava as actividades do mercado e limpeza das 

ruas, drenavam o excesso de água da superfície, outra que proporcionavam a água necessária para apagar 

os incêndios, muito comuns na idade media, por as construções serem de madeira. 

  

Freiburg - Bächle 
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Diz a lenda que quem pula por cima deles, ou então, quem cair acidentalmente casará com alguém de 

Freiburg. 

 

 

Freiburg - A ver vamos 

 

O centro espalha-se em volta da catedral, sendo as principais praças da cidade, a Münsterplatz e a 

Rathausplatz.  
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Na linda e aconchegante Rathausplatz está localizada a antiga câmara municipal, a Kafhaus. 

  

Freiburg Kafhaus 

 

Datadas da Idade Média, duas portas de acesso à cidade, a Martinstor e a Schwabentor. A Martinstor fazia 

parte das fortificações da cidade. É enorme, e é o cartão postal da cidade. Foi erguida no século XIII.  

 

 

Freiburg - Martinstor 

Acabámos por almoçar aqui uns cachorros comprados numa das bancas, em que a salsicha era o dobro do 

tamanho do pão.  

 

Regresso ao comboio e à AC, tempo de partir em direcção a Titissee. 

 

Aqui estacionamos no parque de estacionamento junto à estação dos comboios (GPS 47º 54’ 12’’ N   08º 

09’ 17’’ E).  
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Titisee é o maior lago natural da Floresta Negra, com 2 km de comprimento e 700 m de largura e 40 m de 

profundidade. Dizem que o seu nome vem do imperador romano Tito, que passou por ele no século I d.C., 

ficando fascinado por sua beleza 

  

 Titisee - Curioso Relógio de Cuco  Titisee - Lago 

 

A povoação é bonita, mas nada de especial, sendo a parte mais agradável a que tem vista precisamente 

para o lago. 

 

  

Titisee - Lago 

 

Após uma curta visita era tempo de partirmos para Schiltach, que sendo pequena nos agradou, e de que 

maneira. Tem estacionamento reservado para AC’s, bastante agradável, com água disponível, situado nas 

traseiras de uma fábrica, junto a um lago com patos e perto da linha de comboio. Demos um pequeno 

passeio noturno. As suas casas e lojas fizeram-nos lembrar as da Alsácia Francesa. Ficámos 

absolutamente rendidos. 
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Schiltach Estacionamento e pernoita 

 

Schiltach Visita Noturna. 
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8º Dia 

Data 21 de Agosto de 2009 

Percurso 
Início   Schiltach (DE)  GPS 48º 17'28'' N  08º 20'  32''E 

Fim  Estrasburgo (FR)  GPS 48º 34'31'' N  07º 42'  53''E 

Visitas Schiltach (DE); Estrasburgo (FR)  

Hora 
De Partida 11:30 

De Chegada 12:45 

Quilómetros  
Diário 80 

Acumulado 2502 

Sites para consulta 
http://www.schiltach.de/223  
http://www.france.fr/pt/regioes-e-metropoles/estrasburgo-mais-europeia-das-cidades-
francesas  

 

De manhã fizemos a visita a Schiltach, uma espectacular povoação situada no coração da Floresta Negra, 

parecendo uma cidade de brincar, de tão bonita, compacta e tranquila 

 

  

Schiltach – Rios 

Os rios Schiltach e Kinzig cruzam a povoação proporcionando agradáveis passeios pelas suas margens. 

Passear por Schiltach é como voltar à Idade Media e entrar nos contos de Andersen ou dos Irmãos Grimm. 

  

Schiltach – Encantadora 
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Schiltach destaca-se pelo seu maravilhoso centro histórico medieval, excelentemente conservado e repleto 

de casas com traves de madeira construídas entre os sec. XVI e XIX. O principal exponente desta 

arquitectura encontra-se na praça principal – Marktplatz - onde também se destaca o edifício da câmara.  

 

  

Schiltach - Marktplatz 

 

A principal atracção de Schiltach é, sem dúvida, a Marktplatz e as ruas vizinhas.  

 

A praça principal da cidade é um largo triangular e íngreme, cercado de casas, com o prédio da Rathaus, do 

séc. XVI decorado com frescos retratando cenas locais.  

 

  

Schiltach – Rhataus 
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Caminhámos pelas ruas tranquilas que saem da praça apreciando a arquitectura típica, especialmente a rua 

que sobe o monte, a Schlossbergstraße, onde moravam algumas tecelãs, outra actividade de outrora.  

 

O cimo da rua oferece uma boa vista das casas e da floresta. 

 

  

Schiltach - Schlossbergstraße 

 

Curiosamente é de notar que, apesar de Schiltach ter sido fundada no século XII, não há prédios mais 

velhos que o da Câmara, devido a um incêndio que dizimou a cidade em 1533. 

 

A pequena cidade de Schiltach possui uma história muito interessante, pois era o centro da indústria de 

madeira da região. A extracção de madeira foi a sua principal actividade económica até ao séc. XIX. Os 

troncos eram amarrados em longas jangadas que eram conduzidas pelo rio Kilzig até ao rio Reno, no qual 

seguiam centenas de quilômetros até à Holanda, onde eram comercializadas. A condução dos troncos era 

uma actividade perigosa e muitos morreram ao longo dos séculos.  

 

  

Schiltach - Igreja    Schiltach - Jardins a receberem os cuidados 
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Esta história fascinante é detalhada em fotos e folhetos no Museu Schüttesäge, na entrada da cidade, a 

poucos metros da estação dos comboios. O museu foi instalado no moinho mais antigo da cidade e pode-se 

apreciar em movimento, com as pás a gerar electricidade movidas pelo rio.  

 

 

Perto do museu, encontra-se ainda uma interessante ponte ferroviária, construída em 1892, pertencente a 

um ramal desactivado. 

 

  

Schiltach – Comboio antigo 

 

 

Numa papelaria, comprámos alguns artigos escolares que iriam fazer jeito aos juniores no novo ano letivo 

que se aproximava. Passámos na padaria e compramos pão de centeio, que gostámos muito. 

Recomendamos a visita. 

 

Após a visita seguiu-se a curta deslocação que nos leva de volta a França, mais propriamente a 

Estrasburgo. Aqui a escolha para estacionamento foi no camping “La Montagne Verte”, tratando-se de uma 

grande cidade, consideramos a opção por um camping mais prudente. Após nos termos instalado no 

camping, tomamos o autocarro que nos leva até ao centro.  

 

Estrasburgo é conhecida como a encruzilhada da Europa. A cidade tem um ar cosmopolita europeu - afinal, 

a famosa catedral já albergou tanto congregações católicas quanto protestantes - e como uma das capitais 

da União Europeia, ergueu o futurista prédio do Parlamento Europeu nos arredores do centro histórico.  

 

Fica na região da Alsácia, perto da fronteira com a Alemanha tendo sido disputada durante muito tempo 

pelos 2 países. Por este motivo, Estrasburgo possui uma arquitectura tipicamente alemã, diferente do resto 

do país com excepção da zona da Petite France, onde é possível ver algumas construções com estética 

mais francesa..  
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O centro é todo rodeado por canais de onde podemos observar e as atracções principais, sendo de 

destacar o esforço feito para preservar a cidade. Nas principais áreas não circulam carros e as ruas 

estreitas, com lojas com letreiros encantadores conduzem a grandes praças com cafés e restaurantes 

acolhedores 

 

   

Estrasburgo  

 

A Catedral de Notre Dame de Estrasburgo é uma das mais famosas da França. A sua construção foi 

iniciada em 1015, terminando apenas em 1439. A sua grandiosidade chama a atenção numa cidade 

pequena e predominantemente baixa.  

A fachada gótica é muito bonita e impressionante assim como o seu interior.  

 

  

Estrasburgo Catedral 

 

A Catedral foi a edificação mais alta do mundo até 1874. Hoje é a segunda mais alta catedral da França. 

Pode-se subir à torre para ver a cidade de cima, mas são mais de 320 degraus. 
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Uma das principais atracções, o relógio astronómico, é uma obra de arte e da engenharia. O seu 

mecanismo data de 1842 e a sua complexidade e beleza impressionam.  

Para se ver o relógio em funcionamento tem de se pagar, sendo que a catedral é fechada todos os dias às 

11:30, só podendo entrar quem tenha bilhete. Pelas 12:00 é exibido um filme com a sua história e 

funcionamento e às 12:30 o relógio começa o espectáculo, com bonecos que se mexem e fazem barulho de 

forma sincronizada. 

  

Estrasburgo - Relógio Astronómico 

Na praça da catedral também podemos ver a Maison Kammerzell, uma casa histórica considerada pelos 

especialistas como uma jóia da arquitectura da cidade, e que funcionou como um mercado no passado, 

sendo agora um restaurante. Aqui está localizado o edifício do Turismo, onde foi possível obter 

documentação detalhada, a qual nos auxiliou na descoberta da cidade. 

 

  

Estrasburgo - Maison Kammerzell 

 



 

CampingCar Portugal : O Portal Português de Autocaravanismo 
Apartado 25 – 8001-999 Faro 

URL : http://www.campingcarportugal.com   E-Mail : info@campingcarportugal.com Pag: 37 de 120 

 

Foi junto à Catedral que apanhámos o petit train que nos levou numa visita guiada de uma hora por vários 

pontos da cidade. 

 

As Ponts Couverts são pontes históricas rodeadas por 4 torres de vigia medievais do séc. XIV que eram 

utilizadas para a protecção da cidade pois permitiam observar os quatro canais do Rio Île. Apesar do nome, 

as pontes já não são cobertas, pois perderam sua cobertura no séc. XVIII.  

  

Estrasburgo  - Ponts Couverts 

 

A Petit France é o local turístico mais famoso da cidade, todo rodeado por canais e pontes floridas.  

Era um dos bairros onde se curtiam couros. Hoje em dia, as casas floridas, os restaurantes, livrarias e todo 

o tipo de comércio fazem deste recanto um lugar encantador. 

 

  

Estrasburgo  - Petit France 
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Atravessando a ponte e saindo da Île-de-Strasbourg, chegamos à Place de la République . É uma área 

verde muito bem conservada e diferente do centro da cidade, onde se localizam o Palácio do Reno, a 

Biblioteca Nacional Universitária e o Teatro Nacional. Aqui em Estrasburgo, encontram-se o Parlamento 

Europeu, o Concelho da Europa, e o Tribunal dos Direitos Humanos.  

 

  

Estrasburgo  -Place de la République  Estrasburgo  - Parlamento Europeu, 

 

Após ter a cidade razoavelmente vista, foi altura de regressar ao camping, para o nosso jantar. A seguir 

uma sessão de cinema em família; a escolha recaiu sobre o “Marley e eu”, um dos muitos filmes do nosso 

disco multimédia.  
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9º Dia 

Data 22 de Agosto de 2009 

Percurso 
Início   Estrasburgo (FR)  GPS 48º 34'31'' N  07º 42'  53''E 

Fim  Muggensturm (DE)  GPS 48º 52'46'' N  08º 17'  13''E 

Visitas Museu do Chocolate (FR); Obernai (FR); Chateau Haut -Koenisbourg (FR)  

Hora 
De Partida 09:30 

De Chegada 20:15 

Quilómetros  
Diário 195 

Acumulado 2697 

Sites para consulta 
http://www.musee-du-chocolat.com/musee-en.php 
http://www.obernai.fr/  
 http://www.alsace-passion.com/chateau-haut-koenigsbourg.htm  

 
Após pagarmos o camping e usar a área de serviço para efectuar a manutenção, saímos em direção ao 

Museu do Chocolate que fica ainda em Estrasburgo (GPS 48º  31’ 15’’ N 07º 41’ 55’’ E). O parque de 

estacionamento tem dimensão suficiente para que estacionemos os nossos veículos.  

 

As crianças gostaram muito desta visita (e nós também), pois aqui vê-se desde a planta do cacau a antigos 

utensílios para o fabrico do chocolate até aos processos atuais,  

É-nos também explicado todo o processo de trabalho do chocolate, sendo que a colaboradora, ao 

aperceber-se que estávamos a traduzir as explicações aos juniores, teve a simpatia de aguardar pelas 

mesmas para que houvesse um perfeito entendimento da sua parte. No final da visita, como não podia 

deixar de ser, compramos alguns chocolates. 

 

  

Estrasburgo - Museu do chocolate 

 

Após a visita seguimos em direção a Obernai, onde iríamos almoçar uma refeição ligeira. Sem referências 

de estacionamento no Campingcar-Infos, o estacionamento foi efetuado no parque de estacionamento da 

escola, a qual estava como é óbvio encerrada para férias (GPS 48º 27’ 43’’ N  07º 29’ 11’’ E.) .  
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Viemos encontrar uma cidade com um bonito centro histórico, com uma grande atividade comercial, de lojas 

tradicionais e ainda para mais com festa e mercado de rua.  

 

Obernai é uma das vilas mais autênticas de toda a região da Alsácia. A sua situação entre as Montanhas 

dos Vosges e o Monte de Sainte Odile, com as suas casas típicas alsacianas, de telhados pontiagudos e o 

seu centro histórico, deram-lhe a fama de ser um dos lugares mais bonitos de França 

 

  

Obernai  

 

No centro, a singular Place du Marché, uma praça de mercado que se manteve como quando foi criada, 

onde se encontra a Fonte de Sainte Odile, padroeira da Alsácia. Foi construída no início do séc. XX, para 

comemorar a chegada da água corrente à cidade em 1893. 

 

  

Obernai – Place du Marché 
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Alem de seu atractivo próprio, encontra-se rodeada por vários lugares de interesse para visitar.  

 

O Hôtel de VIlle, um edifício do séc. XVI que se encontra decorado quase na sua totalidade com barrocos, a 

renascentista Puits aux Six Seaux e a Halle aux Blés, de onde partem duas das ruas principais de Obernai, 

ambas pedonais e paralelas que se dirigem até à sinagoga, construída em 1876, financiada por capital 

privado da comunidade judia.  

 

  

Obernai - Halle aux Blés 

 

 

  

Obernai  

 

 

 

 

 



 

CampingCar Portugal : O Portal Português de Autocaravanismo 
Apartado 25 – 8001-999 Faro 

URL : http://www.campingcarportugal.com   E-Mail : info@campingcarportugal.com Pag: 42 de 120 

 

O Beffroi: Monumento emblemático da cidade de alçado quadrado típico da região e torre campanário da 

virgem, construído em 1285 e destruído em 1873, em que só se manteve em pé o seu coro gótico.  

 

  

Obernai - Beffroi 

 

A Igreja de St Pierre et St. Paul, que data de 1872, substituindo um santuário gótico do séc. XV que foi 

destruído em 1867. No seu interior de estilo neo-gótico destaca-se o órgão sinfónico de Joseph Merklim de 

1182.  

 

  

Obernai - Igreja de St Pierre et St. Paul 



 

CampingCar Portugal : O Portal Português de Autocaravanismo 
Apartado 25 – 8001-999 Faro 

URL : http://www.campingcarportugal.com   E-Mail : info@campingcarportugal.com Pag: 43 de 120 

 

  

Obernai - Igreja de St Pierre et St. Paul 

 

As Muralhas do séc. XIII marcam o perímetro da cidade velha com cerca de 20 torres e com quatro portas 

de acesso.  

 

  

Obernai - Muralha 

 

Mais uma povoação da Alsácia que nos encheu a vista. Numa loja típica da Alsácia comprámos algumas 

recordações, entre as quais uns enfeites para a árvore de Natal desse ano.  
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Obernai – Lojas típicas 

 

De volta à estrada, em direção ao Castelo de Haut-Koenisbourg (GPS 48º 14’ 59’’ N  07º 20’ 45’’ E). Situado 

a 755 metros de altitude, é absolutamente imperdível a sua visita, por tudo: pela sua imponência, pelo seu 

estado de conservação, pela vista deslumbrante 

 

  

Haut-Kœnigsbourg - Exterior 

 

O Haut-Kœnigsbourg é um castelo fortificado do séc. XII, que durante séculos atravessou várias guerras 

entre imperadores, reis e ditadores, entre franceses e alemães; destruído e reconstruído, melhorado e 

acrescentado chega à ruína e abandono total no séc. XVII.  

O nome “Haut-Kœnigsbourg” resulta de uma adaptação do nome alemão “Hohkönigsburg”, que quer dizer 

alto castelo do rei.  
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Em 1871, a região da Alsácia voltou a ser alemã e o Kaiser Guilherme II de Hohenzollern quis criar um 

monumento à glória germânica. No início do séc. XX começou, não só a ser restaurado, mas também a 

serem criadas várias partes do castelo, reforma que durou de 1901 a 1908. 

 

  

Haut-Kœnigsbourg - Exterior 

 

Não havendo planos nem documentos precisos sobre o antigo castelo, a obra foi entregue a um arquitecto 

que também era historiador, havendo quem defenda que os seus estudos foram razoáveis e próximos das 

possibilidades medievais. 

 

  

Haut-Kœnigsbourg - Exterior 

 

Porém, a inspiração neo-gótica do século XIX prevaleceu, produzindo uma obra que, embora não 

inteiramente histórica, glorificou a imagem da Idade Média. A mobília interior foi refeita nesse mesmo estilo. 
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Haut-Kœnigsbourg - Interior 

  

Haut-Kœnigsbourg - Interior 

Numa exposição patente no castelo podem-se ver algumas fotos do antes e do depois do restauro e 

verificar o que foi reconstruído e não apenas restaurado. 

 

 

Haut-Kœnigsbourg - Maquete 
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Haut-Kœnigsbourg – O antes e o depois 

 

Um dos pontos de discórdia sobre o restauro reside na construção de um moinho no topo de uma torre de 

artilharia. No entanto, há quem afirme que os estudos, por estranhos que sejam, não andaram muito longe 

da realidade perdida. Outra discordância esteve na torre quadrada dado que numa gravura de época, 

aparece redonda. Mas hoje sabe-se, pelos alicerces, que o arquitecto estava certo e era mesmo quadrada. 

 

  

Haut-Kœnigsbourg - Torre 

 

A torre de menagem é a parte mais central e nobre. Ela afirma o poder do senhor do castelo e imita a figura 

de um arcanjo descido de uma outra esfera.  

 

Último ponto de visita em França antes de irmos novamente para a Alemanha.  
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Para o planeamento deste dia estava previsto a pernoita em Estugarda, mas foi necessário alteração de 

planos, atendendo à distância a que estávamos e à hora adiantada.  

 

Consultados os POI’S do Bordatlas (http://www.bordatlas.de/) instalados no nosso GPS, selecionamos 

Muggensturm, cujo estacionamento é junto a uma instalação balnear fluvial, vedada e pareceu-nos paga.  

 

Encontrava-se lá uma AC estacionada, a qual deveria estar a aproveitar a praia. Mais uma noite de 

descanso em absoluta tranquilidade 

 

  

Muggensturm - Pernoita 
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10º Dia 

Data 23 de Agosto de 2009 

Percurso 
Início   Muggensturm (DE)  GPS 48º 52'46'' N  08º 17'  13''E 

Fim  Rothenburg ob der Tauber (DE)  GPS 49º 22'55'' N  10º 11'  21''E 

Visitas Maulbronn (DE); Museu da Mercedes (Estugarda) (DE)  

Hora 
De Partida 09:45 

De Chegada 18:45 

Quilómetros  
Diário 253 

Acumulado 2950 

Sites para consulta 
http://www.kloster-maulbronn.de/   
http://whc.unesco.org/en/list/546  
 http://www.mercedes-benz-classic.com/content/classic/mpc/mpc_classic_website/en/   

 
A pequena cidade de Maulbronn situa-se ao norte da Floresta Negra. Habitada desde os tempos romanos, 

desenvolveu-se a partir da construção de um mosteiro, que foi fundado no ano de 1147, pelos monges 

cistercienses. Esta ordem é oriunda da região francesa da Borgonha. Os monges haviam decidido fundar 

um mosteiro no local onde a sua mula parasse para beber. A mula parou perto de uma fonte, a qual existe 

até os dias de hoje. Foi aí a nossa primeira paragem do dia.  

 

Maulbronn  -  

 

O Mosteiro de Maulbronn é um dos mosteiros cistercienses medievais mais completos e melhor 

conservados ao norte dos Alpes. A sua construção começou em 1147, sob os auspícios do primeiro Papa 

cisterciense, Eugénio III. A igreja principal construída em estilo transitório do românico para o gótico foi 

consagrada em 1178 por Arnold, o bispo de Speyer. Depois da Reforma protestante, o duque de 

Württemberg apoderou-se do mosteiro em 1504 e aí construiu o seu pavilhão de caça. Em meados do 

século XVII, durante a Reforma, o mosteiro cisterciense foi convertido num colégio teológico protestante. O 

clero protestante adaptou os edifícios monásticos para as suas próprias necessidades. Em 1993 foi 

declarado Património da Humanidade pela UNESCO.  
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Passado o arco de acesso ficamos perante um conjunto extremamente belo: uma vila medieval intacta e 

com vida própria.  

 

  

Maulbronn  – Arco de acesso 

 

Uma praça enorme e tranquila, algumas árvores e casas típicas preciosamente recuperadas em volta da 

praça que se encontra em pleno funcionamento: artesões, livrarias, farmácia, polícia, serviços 

administrativos, cafés, restaurantes e até habitação privada. 

 

  

Maulbronn  – Praça 

 

A igreja, ao fundo, desperta de imediato a atenção. 
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Maulbronn  – Praça e Igreja 

O pórtico da igreja é designado por Paraíso, foi construído por um residente da Borgonha e revela a 

transição entre o estilo românico e o gótico. O Paraíso leva internamente às abóbadas com nervuras 

cruzadas, típico da arquitetura gótica.  

 

  

Maulbronn  – Interior  



 

CampingCar Portugal : O Portal Português de Autocaravanismo 
Apartado 25 – 8001-999 Faro 

URL : http://www.campingcarportugal.com   E-Mail : info@campingcarportugal.com Pag: 52 de 120 

 

 

  

Maulbronn  – Abóbadas e Coro 

 

Podemos visitar uma boa parte da clausura, como os refeitórios e o claustro, mas é a igreja realmente a 

parte mais antiga e interessante do complexo, com um estilo românico tardio, tecto lindo todo desenhado e 

o coro feito em carvalho. A capela da fonte é outro importante ponto de destaque.  

 

  

 Maulbronn  – Pormenor do tecto e Capela 

 

Os habitantes da cidade também gostam de conservar a tradição, cultivando actividades medievais no 

mosteiro. Vestidos em trajes típicos da Idade Média, oferecem comidas tradicionais e promovem peças de 

teatro e concertos medievais. Este complexo não defraudou a nossa expectativa a visita foi feita ao 

pormenor. Tem um grande parque de estacionamento, onde cabem as nossas autocaravanas (GPS 49 00’ 

00’’ N    08º 48’ 30’’E) . 

Visitado Maulbronn, seguimos em direção a Estugarda.  
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A ideia era alojar-nos no Camping “Campingplatz Cannstatter Wasen“, de modo a visitar a cidade e o museu 

da Mercedes. Fomos surpreendidos à chegada ao camping com o encerramento para almoço das 12:30 às 

14:00, pelo que teríamos de esperar por essa hora para entrar. Pensámos em almoçar à porta, e esperar 

mas, no decorrer da conversa, a Sandra não se mostrou muito entusiasmada com a localização do camping. 

Havia mais de 200 m a percorrer até à paragem do autocarro para o centro, que teriam de ser percorridos 

por um terreiro, no qual se encontrava uma concentração de ciganos. Não lhe tendo agradado a perspectiva 

de atravessar esse espaço com as crianças ao fim do dia, alterámos os planos e resolvemos cancelar a 

visita a Estugarda (apesar de parecer bonita, acabam por nos agradar mais as pequenas povoações do que 

as grandes cidades), e resolvemos ir até ao Museu da Mercedes e procurar um estacionamento.  

Em boa hora o fizemos, junto ao Museu, existem vários parques é só escolher um em que esteja disponivel 

um lugar suficientemente grande para a autocaravana (GPS 48º 47’ 21’’ N    09º 14’ 04’’E). 

 

  

Museu Mercedes-Benz Welt - Encontro de carros históricos logo no átrio e Mercedes-Benz Arena  

 

O Museu Mercedes-Benz Welt encontra-se no bairro de Obertürkheim, muito perto do estádio de futebol do 

Estugarda.  

Logo de início, o edifício merece uma menção especial, construção muito inovadora e original. 

 

   

Museu Mercedes-Benz Welt - Aspecto do exterior 
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Uma curiosidade, quem for proprietário de um veículo Mercedes, basta mostrar a respectiva chave e a 

entrada é gratuita, no nosso caso não temos, mas tivemos ao nosso dispor, o já referido anteriormente 

Bilhete de Família, o qual fica mais em conta.  

  

Museu Mercedes-Benz Welt - Entrada 

 

O museu mostra a história automobilística da casa Mercedes, desde os primeiros modelos até às últimas 

novidades.  

  

 

  

Museu Mercedes-Benz Welt 
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Para começo da visita somos levados de elevador para o último piso, sendo a visita efectuada em sentido 

descendente com rampas de acesso entre os pisos. Cada piso tem 2 níveis de exposição. 

  

Museu Mercedes-Benz Welt – Acesso entre pisos 

Em todas as rampas, existem vitrinas com miniaturas dos veículos Mercedes, de variados tamanhos e 

materiais, também uma curiosa e atraente exposição. 

  

Museu Mercedes-Benz Welt - Miniaturas 

 

Aqui encontra-se todos os veículos da Mercedes-Benz, desde os iniciais, sem esquecer nenhum segmento. 

  
 

Museu Mercedes-Benz Welt  
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Carros… 

 

  

 

Camiões… 

  

 

Autocarros, ambulâncias… 
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Veículos de competição - dos flechas de prata até aos Mclaren-Mercedes… 

  

 

…passando pelos camiões de competição… 

   

Museu Mercedes-Benz Welt – Camiões de Competição 

…até aos fatos de competição e a homenagem aos seus pilotos. 
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Como curiosidades, encontra-se o primeiro papa-móvel…  

 

Museu Mercedes-Benz Welt  – Papa-móvel 

 

…e os automóveis mais antigos do mundo: o carro sem cavalos de Gottlieb Daimler e o automóvel de três 

rodas de Karl Benz.  

 

  

Museu Mercedes-Benz Welt  – Os automóveis mais antigos do mundo 

 

Se gostam de carros desfrutarão do museu. A exposição histórica é muito interessante. 
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Encontramos os curiosos autocarros de uma gama diferente, vendido em países da América-Latina e o 

autocarro que transportou a equipa alemã de futebol que venceu o Campeonato do Mundo de 1974. 

 

  

 

Até um Táxi Português o qual está exposto, junto com a sua história e um pequeno filme. Lá se diz que fez 

quase dois milhões de km durante os 14 anos em que esteve em serviço de Táxi no Porto.  

  

 

Demoramos quase toda a tarde a visitar o museu. Este demonstrou só por si valer a pena a passagem por 

Estugarda.  

 

De destacar a limpeza, a luminosidade, e a organização germânica (em período do maior histerismo devido 

à gripe A, em todos os pisos haviam funcionários que discretamente iam limpando os locais tocados pelos 

visitantes). 

 



 

CampingCar Portugal : O Portal Português de Autocaravanismo 
Apartado 25 – 8001-999 Faro 

URL : http://www.campingcarportugal.com   E-Mail : info@campingcarportugal.com Pag: 60 de 120 

 

  

Museu Mercedes-Benz Welt  –Os protótipos 

 

Para terminar, deixar ainda duas histórias curiosas: em 1934, os regulamentos dos Grande Prémios, diziam 

que os carros não podiam pesar de mais 750 kg,  

 

O Bólide da Mercedes o W25 chegou a Nürbring e para desespero dos seus responsáveis acusou 751 kg. 

De repente, eles tiveram a ideia de raspar toda a tinta branca do carro, deixando a chapa cinzenta à mostra 

e com isso o carro ficou mais leve, o suficiente para ser autorizado a correr, tendo vencido a prova.  

 

O carro ficou conhecido como o Flecha de Prata .  

 

Com este episódio iniciou-se a tradição dos veículos de competição da Mercedes apresentarem a sua cor 

cinza prata. Entre 1934 e 1939, e 1954 e 1955, os veículos usavam o nome de flecha de prata.  

 

  

O famoso Flecha de Prata  

 

A segunda história, o verificarmos que uma empresa como a Mercedes, pode cometer graves erros 

históricos.  
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Na área do museu dedicada aos transportadores, encontramos uma curiosa camioneta, a qual foi 

construída em poucos exemplares a meio dos anos 50 com o fim exclusivo de transportar os veículos de 

competição da marca, este transportador apresentava performances incríveis, (cerca de 170 km/h de 

velocidade máxima).  

 

Acontece que a Mercedes deixou desaparecer todos os exemplares, sendo que o modelo que podemos 

observar (e fotografar), não é um modelo antigo restaurado, mas sim uma réplica feita de raiz para o museu. 

O veículo transportava os flecha de prata que dominaram as competições entre 1954 e 1955, tendo ao 

volante pilotos como o Lendário Juan Manuel Fangio.  

 

  

Museu Mercedes-Benz Welt  

 

Tal como em 1934, este flecha de prata também ganhou na sua estreia, embora a Mercedes se tenha 

retirado das competições devido a um trágico acidente com um dos seus carros nas 24 horas de Le Mans 

de 1955, em que morreram vários espectadores.  

 

Foi uma passagem curta mas esmagadora; em apenas doze Grandes Prémios venceu nove provas, fez oito 

pole-positions e obteve, por nove vezes, a melhor volta.  

 

Talvez este abandono prematuro e trágico da competição tenha contribuído para se esquecerem deste 

fantástico transportador.  

 

O veículo que se pode ver em cima do transportador também ele é famoso, foi o vencedor do campeonato 

de 1955 para carros desportivos, e nunca desistiu uma única vez devido a falhas mecânicas. 

 

Era tempo de seguir até Rothenburg ob der Tauber, local para a pernoita desse dia, aqui cometemos um 

pequeno deslize com o nosso GPS, como na Alemanha não existem portagens, todas as rotas levam-nos a 

utilizar as auto-estradas, falhando assim nesta primeira parte da viagem a travessia da Estrada Romântica.  
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É necessário colocar não o evitar portagens , mas sim o evitar auto-estrada . Chegados ao nosso destino, 

estacionamos no parque que é destinado a autocaravanas e autocarros.  

 

Dispõe de uma zona de serviços para autocaravanas e WC vocacionada para os autocarros.  

 

Após o jantar, fizemos um pequeno passeio noturno a Rothenburg, onde ficamos com uma ideia do que nos 

esperava no dia seguinte. 

 

 

Romantische Stra βe! 

 

  

Local de Estacionamento e Pernoita  Visita noturna - Relógio de cuco. 
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11º Dia 

Data 24 de Agosto de 2009 

Percurso 
Início   - - 

Fim  - - 

Visitas Rothenburg ob der Tauber (DE)  

Hora 
De Partida - 

De Chegada - 

Quilómetros  
Diário 0 

Acumulado 2950 

Sites para consulta http://www.tourismus.rothenburg.de/   
 
Estamos perante uma cidade medieval cujo centro histórico continua quase intacto no interior das muralhas, 

e é por muitos considerada a cidade medieval mais bem preservada da Alemanha.  

 

   

Rothenburg ob der Tauber – Entradas da cidade 

 

Motivos de interesse não faltam. Visitámos a Loja e o Museu do Natal de Käthe Wohlfahrt, considerada a 

maior loja de artigos de Natal da Europa, aberta durante o ano inteiro. As salas exibem as belas decorações 

de Natal das terras germânicas e as suas histórias e significados. Enfeites para árvores de natal (feitos a 

partir dos mais diferentes materiais, como vidro, cera, algodão, estanho e papelão), candelabros, presépios, 

figuras de Pai Natal, calendários do advento, pirâmides de Natal, "anjos de luz", queimadores de incenso e 

quebra-nozes ilustram como as celebrações se transformaram e se mantiveram ao longo do tempo. 
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O Museu do Natal apresenta uma visão geral da história e dos costumes seculares das festividades a partir 

do século IV até os anos 1950. Curiosamente a loja tem porta dos dois lados da rua, e o museu aproveita a 

ligação subterrânea sob a rua que liga as 2 lojas, tendo um veículo alusivo antigo, estacionado à porta.  

 

Visitámos o Museu do Crime, onde se podem observar uma infinidade de objectos de tortura inusitados 

utilizados para castigar infractores no passado. 

 

  

Rothenburg ob der Tauber – Veículo da loja do Natal e Kriminalmuseum 

 

Na praça central, existe um edifício de nome Ratstrinkstube, no topo do qual está um relógio astronómico, 

que recria a lenda da vila.  

 

  

Rothenburg ob der Tauber - Praça Central e a Rathaus 

 

Durante a Guerra dos 30 anos, diversas nações europeias lutavam entre si por motivos variados: rivalidades 

religiosas, dinásticas, territoriais e comerciais, e os principais rivais eram os católicos e protestantes. Nessa 
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época, as tropas católicas cercaram a cidade de Rothenburg, que na época era uma região de protestantes, 

e cujo povo não teria forma de se defender. Mas eles não desistiram, os conselheiros tentaram uma 

conversa com o inimigo. Foi aí que o oficial das tropas católicas desafiou um dos conselheiros da cidade a 

tomar num só gole 3,25 litros de vinho para que a cidade fosse poupada de ser destruída. O presidente da 

câmara aceitou o desafio, e ganhou!  

 

  

Ratstrinkstube  e o relógio    Figura que sai do relógio recriando  a lenda. 

 

Visitamos igrejas, refrescamo-nos nas fontes, os edifícios antigos e típicos alguns com desenhos vão-nos 

fascinando e fazendo esquecer o cansaço que se vai acumulando nas pernas. Ficámos absolutamente 

rendidos com esta cidade.  

  

 

O almoço foi umas típicas salsichas, com a curiosidade de terem sido adquiridas no talho, o qual na hora do 

almoço abre uma secção lateral para as vender confecionadas e no pão (haveríamos de encontrar esta 

curiosidade noutras cidades alemãs).  

 

Depois de vermos a cidade razoavelmente, percorrendo as suas ruas, aventurávamos a vê-la através da 

vista superior pelas muralhas, as quais são acessíveis aos visitantes.  
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A cidade mantém intacta a muralha medieval que circunda o seu centro antigo. E também chama atenção 

pelas suas torres altas e janelas estreitas. 

 

  

  

Rothenburg ob der Tauber - Visita pelas muralhas 

 

No final da tarde, tempo para nos sentarmos numa esplanada a retemperar forças, com um cafezinho e uma 

fatia do bolo “Floresta negra” (para nós) e uns gelados (para os pequenos).  

 

 

 

Cerca das 18:00 horas regresso à autocaravana, não sem antes experimentamos uma delícia típica da 

região: o schneeballen. O doce é feito de massa frita, tem o formato de uma bola e é coberto por açúcar, 

canela ou chocolate. 

Cansados como estávamos, fizemos mais uma alteração de planos e em vez de seguir para Dinkelsbuhl, 

ficámos mesmo por ali, começando por tomar um banho retemperador, já que o calor não dava tréguas, 

seguiu-se uma pausa antes do jantar, e depois desse uns jogos familiares a quatro. 
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12º Dia 

Data 25 de Agosto de 2009 

Percurso 
Início   Rothenburg ob der Tauber (DE)  GPS 49º 22'55'' N  10º 11'  20''E 

Fim  Legoland (DE)  GPS 48º 25'38'' N  10º 18'  00''E 

Visitas Dinkelsbuhl (DE), Nordlingen (DE), Harburg, (DE), D onauworth (DE)  

Hora 
De Partida 09:30 

De Chegada 20:00 

Quilómetros  
Diário 170 

Acumulado 3120 

Sites para consulta 

http://www.dinkelsbuehl.de/ISY/index.php?get=485   
http://www.romanticroadgermany.com/nordlingen.php   
http://www.thespeedyturtle.com/germany/harburg-castle-germany.shtml 
http://www.burg-harburg.de/  

 
Antes de sair, foi mais uma vez necessário efetuar a manutenção da autocaravana (a 1ª em solo alemão).  

 

Com estas primeiras áreas de serviço que encontrei na Alemanha, deu para perceber o porquê das 

Autocaravanas de origem alemã trazerem sempre um tubo para adaptar na saída de descarga das águas 

cinzentas, uma vez que é constante a ausência da habitual grelha no pavimento, presente em países como 

Portugal, França, Espanha ou Itália.  

 

Aqui temos um buraco ligado ao sistema de esgotos, o qual está presente na torre que tem água e o local 

de despejo da cassete, e sem o referido tubo, tive de recorrer à imaginação e usando um balde de 20 litros, 

e até como estava perto da área de serviço (era o local mais perto), foram cerca de 4/5 viagens de balde e o 

depósito ficou vazio; para encher de água limpa foi só colocar a mangueira na torneira e mesmo sem mover 

a autocaravana, ficou com o pleno de água limpa (130 L). 

Uma chamada de atenção para que levem moedas convosco, o estacionamento aqui é pago através de 

parquímetro, a água igualmente, e existe a possibilidade de fornecimento elétrico, o qual também é pago, 

mas tem a particularidade de não ser por tempo, mas sim por consumo. Salvo erro são cerca de 2 € para 2 

KW, é frequente quem sai deixar ainda consumo de electricidade por usar, por isso antes de escolherem a 

tomada podem ver se o utilizador anterior deixou electricidade por consumir. 

 

Afinámos o GPS e os cerca de 45 km que nos separam de Dinkelsbuhl, são agora percorridos pela estrada 

romântica, tranquilamente e com uma bonita paisagem, após cerca de 40 minutos estamos no nosso 

destino. Existem alguns lugares reservados para AC’s, mas estão todos ocupados, estacionamento noutro 

parque não muito distante do centro (por lapso não tomamos nota das coordenadas).  
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A pequena Dinkelsbühl, na Baviera, é um dos pontos altos da Estrada Romântica. A preservação quase que 

total do centro medieval deve-se a um episódio singular envolvendo os pequenos moradores da cidade e a 

Guerra dos Trinta Anos. Pelo menos, é o que conta a lenda. 

 

   

Dinkelsbüh – Torres 

 

Segundo os moradores, em 1632, apesar da ocupação pelos suecos, Dinkelsbühl permaneceu imune aos 

saques devido ao pedido das crianças para que a cidade fosse poupada. 

A história deu origem à tradicional festa Die Kinderzeche, que acontece desde 1897, em Julho, e que 

mobiliza os habitantes da cidade. Em frente ao portão de Wörnitz, crianças e adultos encenam o momento 

em que a filha da sentinela de Dinkelsbühl, Lore, aparece diante dos suecos e pede que a cidade não seja 

destruída. Se realmente a história é verdadeira, ninguém sabe. Mas o resultado está à vista: os quatro 

portões e as 20 torres, além do muro, estão intactos. 

 

  

Dinkelsbüh – Torres 
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Dinkelsbüh – Torres 

A Catedral de St. Georg é considerada uma das mais belas igrejas góticas e destaca-se pela sua grande 

torre. 

 

Dinkelsbuhl Centro histórico e igreja. 
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O interior da igreja é belíssimo, com muitos detalhes, tais como a imagem de Nossa Senhora com o menino 

Jesus ao colo, pendurada no tecto por fios de arame, dando a impressão de que está em voo. 

  

Dinkelsbuhl – Interior da igreja 

 

Estando Dinkelsbuhl visitado, era tempo de efetuarmos a curta deslocação (30 km) para Nordlingen, mais 

uma cidade medieval, sendo em conjunto com as já visitadas Rothenburg ob der Tauber e Dinkelsbuhl as 

três únicas que ainda mantêm a muralha completa em volta da cidade. Existem vários parques em torno da 

cidade, nós estacionámos neste: 48º 51’ 19’’ N   10º 29’ 01’’ E.  

 

  

Nordlingen  - Centro Histórico 

 

Nördlingen está localizada no meio da bacia do Ries, uma gigantesca cratera com cerca de 25 km de 

diâmetro, resultante do impacto de um meteorito há 15 milhões de anos. 

A primeira vez de que há menções na história foi em 898, pelo que, em 1998, a cidade celebrou o seu 1100º 

aniversário. 
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Na Marktplatz, encontra-se a Igreja de S. Jorge, a Câmara Municipal - Steinhaus zu Nördlingen e, 

obviamente, o antigo mercado - Alte Schranne. 

 

A Câmara Municipal é a casa de pedra mais antiga da cidade, datada do séc. XIV, sendo utilizada para 

esse fim desde 1382. O edifício originalmente de dois andares, expandiu-se e ficou com mais um andar em 

1499/1500. Em 1509, ergueu-se a fachada da janela saliente e a denominada torre do tesouro. 

 

  

Nordlingen  - Steinhaus zu Nördlingen 

 

A Igreja de S. Jorge destaca-se na paisagem pela sua dimensão e pelos 90 m de altura da sua torre, 

denominada Daniel. sendo considerada uma das maiores e mais bonitas igrejas salão com naves triplas do 

gótico tardio, no sul da Alemanha. 

 

  

Nordlingen  - Igreja de S. Jorge 
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Dentro da igreja, destaque para o púlpito e para o Altar-Mor. O campanário (o Daniel, que é uma torre 

sineira) é majestoso. 

  

  

Nordlingen  – Interior da Igreja de S. Jorge 

 

A Wintersches Haus é uma casa de três andares, construída em 1678. e restaurada em 1975/76. 

  

Nordlingen  - Wintersches Haus e centro histórico 
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Pode-se percorrer as muralhas a toda a volta do centro histórico, mas optámos por não o fazer, tendo 

apenas visitado e apreciado as fachadas típicas dos edifícios e o ambiente medieval da cidade. Nordlingen 

era mais uma que nos iria ficar na retina.  

 

 

Nordlingen  Centro Histórico 

 

Antes de irmos em busca do castelo de Harburg, resolvemos fazer uma refeição rápida ali mesmo no centro. 

Seguimos então para Harburg, em relação à qual tínhamos referenciado o seu Castelo, que dizem ser o 

Castelo Medieval mais bem conservado da Alemanha, nunca tendo sido reconstruído, já que não foi 

seriamente danificado por nenhuma guerra. 

 

Situado quase a meio da Rota Romântica, o castelo de Harburg (Schloß Harburg) remonta a 1150. A 

primeira vez que foi mencionado num documento oficial foi no século XII, e desde o séc. XIII está nas mãos 

da dinastia Oettingen. Porém sabe-se que já existia antes do séc. X. 

 

  

Schloß Harburg 
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O castelo é bastante interessante, tem 220 m de comprimento e 120 m de largura e conserva muitas das 

suas características originais, desde estábulos ao portão de grades elevatório e o antigo poço.  

  

Schloß Harburg 

 

Talvez por as expectativas estarem um pouco altas, ficamos um pouco defraudados, porque denotamos 

demasiado cimento recente, nas suas paredes, no castelo encontra-se a funcionar uma pousada, 

parecendo-nos que talvez esteja demasiado comercial. O estacionamento não é problemático, nós 

utilizamos este: 48º 47’ 00’’ N   10º 41’ 11’’ E   

 
Seguia-se Donauworth o qual se encontrava a somente 13 km. Estacionamos num parque com lugares para 

AC (48º 42’ 53’’ N 10º 46’ 41’’ E).  

Viemos encontrar mais uma bonita povoação da estrada romântica. Situada na margem do Danúbio, o seu 

centro histórico conquistou-nos, com edifícios bem conservados e decorados. Dizem que foram dois 

pescadores que fundaram a cidade, justamente no local onde os rios Wörnitz e o Danúbio se unem.  

 

 

Donauworth  – Reichsstraße 
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A Reichsstraße – Estrada do Império, assim denominada porque integrava o Sacro Império Romano e 

ligava as cidades imperiais de Nuremberg e Augsburg, ficou conhecida como “mercado inferior e superior”, 

por ser o centro de negócios da cidade.  

Nessa rua, podemos encontrar a Fuggerhaus, construída em 1539, que alberga o Concelho Distrital. O 

prédio de dois andares, foi restaurado de acordo com o estilo renascentista da zona com uma empena 

íngreme, muitas janelas e arcos redondos sobre as janelas do segundo andar. 

 

  

Donauworth  – Fuggerhaus Donauworth  – Tanzhaus 

 

Na direcção oposta, encontra-se a Tanzhaus - mercado e salão de dança da cidade, construído em 1400 e 

durante muito tempo o edifício mais importante da Reichsstraße. De 1973 a 75, o edifício foi reconstruído de 

acordo com os planos históricos. No segundo andar fica o Museu Arqueológico da cidade. 

A Câmara Municipal com a Fonte de Sta. Maria em frente, data de 1854. Apesar de muitas alterações ao 

longo do tempo, a Câmara Municipal não perdeu o encanto e carácter medieval. 

  

Donauworth – Câmara Municipal e Fonte de Sta. Maria 
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A Igreja de Nossa Querida Senhora, é uma igreja salão com três naves. Bastante sóbria e encantadora, 

desde o órgão por cima da entrada até ao desnível de 120 cm que o chão apresenta até ao altar-mor. 

Destaque também para os coloridos e impressionantes vitrais da igreja. 

 

  

Donauworth - Igreja de Nossa Querida Senhora 

 

A Rieder Tor é a única porta da cidade antiga que chegou aos nossos dia. 

 

 ,  

Donauworth  – Rieder Tor 

 

No edifício desta porta da cidade fica o Museu de História da Cidade, o qual sofreu com as guerras e foi 

reconstruído várias vezes. 

Ao atravessar a ponte em frente a esta porta da cidade, acede-se à Ilha Ried, que corresponde ao coração 

e à parte mais antiga da cidade. 

Depois de visitado o centro e a igreja, foi tempo de nos sentarmos a comer um gelado. Tal como noutras 

povoações anteriores e seguintes, ficámos surpreendidos com o baixo preço dos gelados na Alemanha, 

cada bola 0,80 €, fantasias por 3,00€ ou 4,00€ €.  
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Donauworth  –Gelados 

Enquanto nos deliciávamos, aproveitámos para um conversa familiar a quatro, os nossos filhos estavam a 

ficar impacientes, que estávamos na Alemanha, e nunca mais chegávamos à Legoland. Resolvemos que 

eles até mereciam e, nova mudança de planos com a desistência da pernoita em Donauworth, toca a fazer 

os 57 km que nos separavam da Legoland, ainda nesse dia, ficando também a visita a Augsburg para 

depois da Legoland. 

Cerca das 20:00 chegámos então à tão ansiada Legoland.  

 

Aqui espera por nós o Feriendorf, o qual tem ao dispor dos visitantes um camping simplificado, com aluguer 

de tendas tipo índio e bungalows. Dirigimos à recepção na qual nos dão um cartão que permite abrir as 

cancelas de entrada no camping da Lego.  

Na recepção, algumas figuras e divertimentos de Lego começam a abrir o apetite. 

 

  

Legoland - Rezeption 
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O camping é agradável, com lugares grandes, balneários, lava louças e área de serviço para 

autocaravanas. Os GPS não têm o caminho particular de acesso ao Feriendorf, pelo que as coordenadas se 

referem ao início da estrada, para encontrar a recepção basta seguir o caminho até ao fim. 

 

  

Legoland  – Estacionamento Camping   Legoland  – Figuras de Lego no WC Camping 
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13º Dia 

Data 26 de Agosto de 2009 

Percurso 
Início   - - 

Fim  - - 

Visitas Legoland (DE)  

Hora 
De Partida - 

De Chegada - 

Quilómetros  
Diário 0 

Acumulado 3120 

Sites para consulta http://www.legoland.de/en/   
 
De manhã cedo, com a chuva a marcar presença, percorremos o bosque que nos leva do camping à 
entrada da Lego, reservada aos campistas, e já marcada pela presença das figuras Lego 
 

 
Legoland  

 
Um parque que fez as delícias dos grandes e dos pequenos com os seus vários divertimentos. 

 

Uns mais radicais como as montanhas russas… 

 

  

Legoland  
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… outros um pouco mais calmos e alguns divertimentos aquáticos, o que, com o calor que entretanto se pôs, 

veio mesmo a calhar. 

  

 

Subida no elevador panorâmico… 

  

 

Existe uma mini fábrica que mostra como se constrói peças de Lego, sendo que no fim é dada uma peça a 

cada visitante como recordação (a peça tem inscrito Lego Fabrik e o ano). 

 

  

Legoland – Fábrica e matéria prima para as peças 
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No final da mesma, passamos pelas vitrinas com toda a variedade das colecções da Lego, e damos entrada 

numa loja onde se pode comprar peças de Lego de todos os tamanhos e cores.  

 

  

Legoland – Colecções 

 

Destaque ainda para uma “escola de condução” onde no final as crianças trazem a carta de condução. Não 

queriam deixar ir os nossos miúdos por não falaram alemão, mas com alguma insistência da nossa parte 

em como não iriam ter dificuldades, lá trouxeram a ambicionada carta de condução. 

 

  

Legoland  – As crianças felizes com a carta 

 

Foi um dia inteiro, intenso, bem passado e que valeu a pena. Este parque ganhou o segundo lugar na nossa 

preferência, atrás da Disneyland Paris, entre aqueles que nós já visitámos. No fim, a sensação de que 

apesar dos esforços, ficaram algumas coisas por ver.  
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Após o fecho dos divertimentos, ainda há tempo para ver uma enorme exposição de Lego, onde se 

encontram algumas cidades, monumentos e construções importantes da Europa. 

  

 

 

  

 

 

  

Legoland  – Exposição de Lego 

 

 



 

CampingCar Portugal : O Portal Português de Autocaravanismo 
Apartado 25 – 8001-999 Faro 

URL : http://www.campingcarportugal.com   E-Mail : info@campingcarportugal.com Pag: 83 de 120 

 

Destaque para alguns dos pontos de interesse destas férias.  

 

  

Legoland  – Exposição de Lego 

 

Regresso à autocaravana para um merecido repouso, já que estávamos todos um pouco cansados. 
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14º Dia 

Data 27 de Agosto de 2009 

Percurso 
Início   Legoland (DE)  GPS 48º 25'38'' N  10º 18'  00''E 

Fim  Augsburg (DE)  GPS 48º 22'11'' N  10º 52'  40''E 

Visitas Ulm (DE)  

Hora 
De Partida 11:00 

De Chegada 17:30 

Quilómetros  
Diário 115 

Acumulado 3235 

Sites para consulta http://tourismus.ulm.de/tourismus/en/index.php   
 
Antes de sair aproveitámos para efetuar a manutenção na A.S. da Lego, e dirigimo-nos para Ulm. Aqui 

chegados, não foi fácil estacionar, já que a cidade estava repleta de obras, o estacionamento para AC’s que 

o Bordatlas nos dava estava inacessível, pelo que encontramos um parque onde havia alguns (poucos) 

lugares disponíveis de dimensão suficiente para albergar a AC, com a vantagem de se encontrar junto de 

uma paragem para o elétrico (semelhante ao que faz Cais do Sodré - Belém em Lisboa), infelizmente não 

tomámos nota das coordenadas. Pouco depois, estávamos no centro histórico.  

Ulm é uma cidade alemã que pertence ao estado de Baden-Württemberg, na fronteira com o estado da 

Baviera. Já Neu-Ulm, separada de Ulm pelo rio Danúbio pertence à Baviera. Ulm situa-se na margem direita 

do Rio Danúbio e foi o local onde nasceu Albert Einstein 

  

Ulm  – Margens do Danúbio 

Antes de entrar na igreja, encontramos um grande círculo no chão, em bronze, na praça Münsterplatz em 

frente à igreja com inscrições acerca da distância e direcção daquele ponto até outras cidades 

emblemáticas no país e no mundo. 
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 -  

Ulm  – Münsterplatz 

A imponente igreja de Ulm (Ulmer Münster) é uma igreja luterana por vezes referida como a Catedral de 

Ulm, dada a sua grande dimensão e proeminência na cidade. No entanto não se trata de uma catedral, uma 

vez que nunca foi sede de um bispo. Apresenta-se como a igreja com a torre mais alta do mundo, e a quarta 

mais alta estrutura construída antes do século XX. 

 

 

Ulm  – Ulmer Münster 

Começamos por visitar a igreja. Esta igreja foi iniciada na época gótica, em 1377, e não foi concluída até 

fins do século XIX, em 1890. Em 1543 a construção parou por falta de dinheiro, visto que a igreja não foi 

financiada pela Igreja ou por governantes, mas exclusivamente pelos habitantes da cidade. Durante 300 

anos, apenas foram realizadas obras de reparação menores até a Igreja de Ulm Minster ser classificada 

como uma ruína em 1838. Nessa altura, houve de novo vontade de terminar a igreja, o povo angariou os 

fundos necessários, criaram-se impostos para o efeito, e os soberanos intervieram, tendo o edifício 

recomeçado a ser construído em meados do século XIX.  
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Ulm  – Ulmer Münster 

 

No interior da Igreja do lado direito encontram-se alguns destroços e imagens, que não permitem que caia 

no esquecimento a devastação provocada pela II Guerra Mundial. O interior é extremamente interessante, 

com vários pormenores, como os bancos do coro do século XV, feitos de carvalho e decorados com 

centenas de bustos esculpidos, o altar-mor, os vitrais são dos séculos XIV e XV e mostram cenas bíblicas 

 

  

Ulm  – Ulmer Münster 
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Ulm  – Ulmer Münster 

 

Para visitar a torre, adquirimos mais uma vez o bilhete de família e iniciamos a aventura de subir a 

escadaria até ao cimo, sendo que, para facilitar, devido à pouca largura, que vai diminuindo à medida que 

se sobe, existe uma escada para subir e outra para descer.  

 

A sua torre tem 161,53 metros de altura e 768 degraus 

 

  

Ulm  – Ulmer Münster 

 

A partir do nível superior a 143 m de altura tem-se uma vista panorâmica sobre Ulm, Neu-Ulm, e com um 

dia limpo consegue mesmo avistar-se os Alpes desde o Säntis (Suíça) ao Zugspitze (Alemanha).  
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Ulm  – Ulmer Münster 

 

A escada final para o topo (conhecida como a terceira galeria) é uma escada alta e em espiral que tem 

espaço apenas suficiente para uma pessoa. 

  

Ulm  - Nós chegámos lá 

 

No alto da torre tem-se uma vista espectacular de 360º para toda a cidade de Ulm, a qual não é 

recomendável para quem tiver vertigens, o único problema é que a plataforma em que se circula é tão 

estreita que é difícil o cruzamento das pessoas.  
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Ulm  – Ulmer Münster 

 

Seguiu-se uma refeição ligeira num dos snacks da praça, aqui a comida rápida é de facto mais barata do 

quem em Portugal. Comemos algo entre o pão e o croissant, coberto com queijo fundido e fiambre/presunto. 

Ficou em cerca de 2/3 € por pessoa. O que é mais caro e diferente é mesmo o café. 

Continuamos a visita pela Rathaus, a Câmara Municipal de Ulm, que se situa não muito longe da Igreja, na 

Marktplatz - Praça do Mercado. Com a sua fachada renascentista, ricamente pintada, dificilmente passa 

despercebida.  

 

  

Ulm  – Rathaus 

 

Durante o século XV, as janelas envoltas em arquitectura gótica foram instaladas no lado sul, com seis 

estátuas dos príncipes eleitores feitas, em 1430, por Hans Multscher. O relógio astronómico foi instalado por 

volta de 1520. 
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Ulm  – Rathaus 

 

Em frente da Câmara encontra-se a fonte denominada Fischkasten - caixa de peixe- ou Syrlin Brunnen -

fonte Syrlin, a mais antiga fonte preservada em Ulm. O nome caixa de peixe deveu-se ao uso da fonte pelos 

pescadores de Ulm, que vendiam o seu peixe fresco aqui. 

 

 

Ulm  – Fischkasten 

 

De admirar o pináculo triangular dentro da bacia de doze lados, as figuras dos cavaleiros com os seus 

brasões, a águia imperial e o escudo de Ulm. 

As figuras dos três cavaleiros actualmente na fonte, bem como as figuras dos príncipes eleitores envoltas na 

janela da Câmara Municipal são réplicas, pois as originais encontram-se no Museu de Ulm. 

A Torre do Talho - Metzgerturm foi integrada na fortificação de Ulm em 1349. A torre inclinada de Ulm, de 36 

metros de altura, inclina-se 2,05 metros, o que é considerável. De acordo com uma anedota, a torre deve o 

nome a alguns talhantes de Ulm, que usavam serradura nas suas salsichas. Ao serem descobertos, foram 

trancados na torre. Quando o irritado presidente da Câmara entrou na torre para dar o seu veredicto, os 
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talhantes, corpulentos, encolheram-se num canto da torre, fazendo-a tombar. Na realidade, a torre inclinou-

se porque foi construída num terreno que era originalmente um pântano. 

 

   

Ulm  – Metzgerturm 

 

O Weinhof, Pátio do Vinho era um centro comercial importante, devido ao comércio de vinho. Mas mesmo 

antes disso, a partir de 854, era o local do Palácio Real em Ulm. A Schwörhaus - Casa de Juramento tinha 

sido construída sobre uma torre do palácio. Depois desta ter sido danificada por um incêndio, foi 

reconstruída em 1785. Voltou a sofrer danos em 1944 no decurso da II Guerra Mundial. 

 

 

Ulm  – Weinhof 

 

Visitado Ulm, retomamos o eléctrico para voltar para a nossa AC. Tempo agora para irmos para Augsburg, 

onde iríamos pernoitar com o objectivo de visitar no dia seguinte.  
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Percorremos os cerca de 80 km que nos separavam de Augsburg, para estacionamento e pernoita 

escolhemos a zona de estacionamento de AC’s. É necessária bastante atenção com os peões e bicicletas já 

que o estacionamento se encontra no interior de um parque urbano. Estacionamento pago por parquímetro 

e estando todos os serviços disponíveis. O estacionamento ainda fica um pouco longe do centro, mas 

dispõem de elétricos e autocarros para o mesmo.  

 

Augsburg  – Estacionamento e pernoita 
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 15º Dia 

Data 28 de Agosto de 2009 

Percurso 
Início   Augsburg (DE)  GPS 48º 22'11'' N  10º 52'  40''E 

Fim  Fussen (DE)  GPS 47º 34'56'' N  10º 42'  03''E 

Visitas Augsburg (DE), Schongau (DE), Wies (DE)  

Hora 
De Partida 13:45 

De Chegada 18:30 

Quilómetros  
Diário 130 

Acumulado 3365 

Sites para consulta 

http://www.germany.travel/pt/cidades-e-cultura/cidades/augsburg.html 
http://www.augsburg.de/index.php?id=12307  
www.schongau.de 
 http://whc.unesco.org/en/list/271  

 
O dia começou com a deslocação para o centro de Augsburg, para a respectiva visita. A cidade foi fundada 

em 15 AC, sendo uma das cidades mais antigas da Alemanha, na época do imperador romano Augusto, 

cujo nome recebeu.  

 

  

Augsburg  – Maximilianstraße 

 

Conhecida pela arquitectura renascentista dos seus prédios, erguidos durante o auge nos séculos XV e XVI, 

a sua principal atracção são os enormes edifícios da época da Renascença, que pertenciam aos abastados 

mercadores locais.  A maioria foram construídos ao longo da Maximilianstraße, a larga avenida comercial 

que evoluiu da original via romana para a Itália. 

 

Mais uma vez, o centro histórico e a impressionante avenida cativaram-nos, sendo de destacar o pormenor 

do comércio, restauração e hotéis, aqui estarem perfeitamente enquadrados nos edifícios do centro histórico, 

sendo que por aqui não se encontram os enormes centros comerciais, pormenor comum com outras 

cidades da Alemanha visitadas.  
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Outro pormenor comum com outras cidades da Alemanha, é a utilização em massa da bicicleta por parte 

dos habitantes, quer para a ida às compras quer para o trabalho, sendo necessário uma extrema atenção 

para não invadirmos a zona do passeio que se encontra transformada em pista de bicicletas, já que somos 

imediatamente brindados com um coro de campainhas em protesto, o movimento de bicicletas é de tal 

ordem que não permite estes deslizes. 

 

  

Augsburg  – Maximilianstraße 

 

A Maximilianstraße conta ainda com três fontes, das quais a mais chamativa é a de Hércules, datada de 

1602.  

 

  

Augsburg  – Fontes de Mercúrio e de Hércules 

 

Foi nesta cidade que nasceu o pai de Wolfgang Amadeus Mozart e o dramaturgo Bertolt Brecht.  
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Um edifício que chama a atenção é o da Associação de Tecelões - Weberhaus, pintado em vermelho e 

incluindo pinturas na fachada realizadas em 1605. Descendo a Maximilianstraße, outra mansão de interesse 

é a imensa Fuggerhäuser, construída pela família mais rica e influente do século XVI, os Fugger.  

  

Augsburg  – Weberhaus e Fuggerhäuser 

A rua desemboca na Rathausplatz, onde se destaca a imponente Câmara Municipal, um prédio singular 

construído em 1620 e reconstruído após ser destruído na 2ª Guerra Mundial 

  
Augsburg – Rathaus 

A torre Perlach, com uma escadaria de 250 degraus, oferece uma vista panorâmica da cidade, permitindo - 

quando o tempo está bom - ver ao longe os Alpes, que ficam a uns cem quilómetros de distância. 

  

Augsburg – Torre Perlach 
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Refeição ligeira e regresso à AC, e eis-nos a caminho de Schongau. Estacionado no local apropriado (GPS 

47º 48’ 32’’ N   10º 53’ 55’’ E), o acesso do estacionamento para o centro é feito através de uma escadaria.  

 

Viemos encontrar mais uma pequena povoação, uma das ultimas paragens da rota romântica, com uma 

histórica posição estratégica, onde já foram descobertos peças da Idade do Bronze e vestígios romanos.  

 

  
Schongau  - Entrada 

 

Schongau é cercada por muralhas construídas na Idade Média, ainda em bom estado de conservação. 

As fortificações foram construídas para proteger a riqueza criada pela sua posição sobre o rio Lech e sobre 

importantes rotas comerciais europeias., como a Via Cláudia Augusta, uma antiga estrada romana de Itália 

para Augsburg.  

 

  
Schongau  – Vista geral 
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A praça principal, no centro da parte antiga da cidade é dominada pela Ballenhaus - um velho armazém e 

câmara de conselho construído no século 15 - numa extremidade e a Igreja de Maria Himmelfahrt na outra.  

 

  
Schongau  – Muralha e Ballenhaus 

 
De destacar ainda a igreja de São Jorge. 

 

  

Schongau  – Interior da Igreja de São Jorge 

 

A caminho de Fussen, que seria o local de pernoita das próximas duas noites, tempo ainda para passar 

pela Igreja de Wies, declarada Património Mundial pela Unesco em 1983 com a designação Igreja de 

Peregrinação de Wies.. 
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Igreja de Peregrinação de Wies 

 

A sua edificação está ligada ao milagre de Wies, a 14 de Junho de 1738 quando foram vistas lágrimas 

humanas na face do Cristo Flagelado. A imagem, então na posse de um particular, recebia grande número 

de peregrinos, o que levou à construção da igreja. Existe a crença que muitos dos que rezaram no altar em 

frente à figura de Cristo, ficaram curados das suas doenças, o que contribui e muito para colocar esta igreja 

como rota de peregrinação.   

 

O altar-mor é rodeado por 6 figuras impressionantes, 2 profetas do antigo testamento – Isaías e Malaquias, 

e os 4 evangelistas. 

 

  

Wies – Altar-Mor 

O fresco no tecto descreve a elevação dos anjos formando a figura de um ‘S’ carregando os instrumentos 

de tortura da paixão de Cristo, perante a presença de Deus. 

 



 

CampingCar Portugal : O Portal Português de Autocaravanismo 
Apartado 25 – 8001-999 Faro 

URL : http://www.campingcarportugal.com   E-Mail : info@campingcarportugal.com Pag: 99 de 120 

 

  

Wies – Frescos 

 

Cerca das 18:30 aproximadamente chegámos a Fussen, o tempo estava mudado, o céu estava pesado, 

apesar de continuar o calor. Aqui em Fussen, as autocaravanas são descriminadas, já que nos parques 

normais é proibido o estacionamento, sendo a alternativa os Camperpark, os quais estão juntos uns aos 

outros, são caros e afastados do centro. 

 

 

Fussen – CamperPark 
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16º Dia 

Data 29 de Agosto de 2009 

Percurso 
Início   Fussen (DE)  GPS 47º 34'56'' N  10º 42'  03''E 

Fim  Fussen (DE)  GPS 47º 34'56'' N  10º 42'  03''E 

Visitas 
Schloss  Hohenschwangau  (DE), Schloss  Neuschwa nstein  (DE), Fussen  
(DE) 

Hora 
De Partida 09:45 

De Chegada 17:00 

Quilómetros  
Diário 10 

Acumulado 3375 

Sites para consulta 

http://www.hohenschwangau.de/430.html 
http://www.neuschwanstein.de/englisch/tourist/index.htm 
http://www.neuschwanstein.de/englisch/tourist/admiss.htm 
http://www.fuessen.de/service/presse.html 

 
Saída de Fussen, em direcção a Hohenschwangau, a qual serve de base para a visita ao Castelos de 

Hohenschwangau e de Neuschwanstein.  

 

Aqui começa-se por notar logo a organização alemã, é aqui que estão localizados os parques de 

estacionamento, onde os veículos deverão obrigatoriamente ficar, para as AC’s é o P3, mas a pernoita não 

é permitida. Aqui estão os hotéis, as lojas de recordação e, mais importante, são aqui as únicas bilheteiras 

onde se pode adquirir os ingressos para os Castelos.  

Com isto, eles começam a dividir os visitantes nas subidas aos Castelos ao longo do dia, já que os grupos 

são numerados e nos bilhetes vem inscrita a hora de visita, nós compramos para os 2, sendo que o primeiro 

a visitar foi o Hohenschwangau.  

 

  

Neuschwanstein e Hohenschwangau  
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Para subir ao Castelo de Hohenschwangau, utilizámos uma charrete (como referimos, os veículos não 

podem subir), sendo que a descida foi efectuada a pé. Gostámos bastante da visita a este Castelo.  

Por fora não se destaca tanto quanto o Neuschwanstein. E nota-se que tem muito menos visitantes, mas 

por dentro, surpreendeu-nos e deixou-nos uma lembrança única. Achamos que não se deve ver um sem o 

outro. Os dois formam um conjunto único e histórico de riqueza e natureza espectacular. 

 

  

Hohenschwangau – O exterior 

 

O Castelo de Hohenschwangau foi construído no século XII, tendo sido depois recuperado das ruínas em 

que estava, no século XIX pelo Rei Maximilian II da Baviera.  

 

  

Hohenschwangau - Fachada 
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O rei estava determinado em transferir a corte de Munique para a Baviera, o que nunca se concretizou, mas 

Hohenschwangau tornou-se a residência oficial de veraneio e de caça do Rei Maximilian II, da sua esposa, 

Maria da Prússia, e dos seus dois filhos, Ludwig (mais tarde Rei Ludwig II da Baviera) e Otto (mais tarde Rei 

Oto da Baviera). Os jovens príncipes passaram aqui muitos anos da sua adolescência. O rei e a rainha 

viveram no edifício principal, enquanto os dois jovens ficavam alojados no edifício anexo. 

 

  

Hohenschwangau  

O Rei Maximilian II faleceu em 1864 e o seu filho Ludwig sucedeu-o no trono, mudando-se para os 

aposentos do seu pai no palácio. O Rei Ludwig II gostava de viver em Hohenschwangau, especialmente 

depois de 1869, quando a construção do seu próprio palácio, o Castelo de Neuschwanstein, começou a 

partir do lançamento duma pedra proveniente do palácio do seu pai. Curiosamente tinha mesmo um óculo 

de longo alcance instalado num dos quartos, o qual lhe permitia ver os progressos de construção do Castelo 

Neuschwanstein. 

 

  

Hohenschwangau - Fachada 
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Aproveitámos o intervalo entre as visitas para visitar algumas lojas de artesanato. O tempo estava 

encoberto, mas o frio continuava ausente. Quando se fez horas para subir ao Neuschwanstein, fizemo-lo 

igualmente numa charrete puxada por 2 cavalos.  

   

Hohenschwangau- Vila 

  

Hohenschwangau- Vila 

O Castelo de Neuschwanstein é de facto dos castelos mais impressionantes do mundo, tendo servido de 

inspiração a Walt Disney para o Castelo da Bela Adormecida.  

 

  

Neuschwanstein  – A aproximação 
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A sua construção foi a grande obsessão de Rei Ludwig II da Baviera, que aqui se refugiava por longos 

períodos, sendo que mais tarde foi considerado louco e incapaz de governar. Só uma parte do castelo é 

visitável, e tivemos o auxílio de um áudio-guia em Português.  

   

Neuschwanstein  

 

É de facto deslumbrante. Cada ala foi desenhada como um cenário, inspirado em óperas de Wagner, por 

quem o rei era obcecado. Tem até uma gruta artificial no meio dos aposentos reais. com pequenas cascatas 

e iluminação colorida, que transmite a ilusão de se estar numa gruta de estalactites, não sendo permitido 

tirar fotos do interior do castelo. 

 

  

Neuschwanstein  

 

A influência do Rei é evidente por todo o lado, tendo este demonstrado um entusiástico interesse no 

desenho e decoração.  
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No entanto, muitas das salas interiores permanecem sem decoração; apenas catorze delas foram 

finalizadas antes da morte de Ludwig II . Com o castelo ainda em construção aquando da morte do Rei, uma 

das características principais do edifício permanecia por construir. Estava planeada uma torre de menagem 

maciça para o meio do pátio superior, a qual nunca chegaria a ser edificada por decisão da restante família 

do Rei. A fundação da torre de menagem ainda pode ser vista, actualmente, no pátio superior. 

 

Neuschwanstein  

Apesar do seu aspecto medieval, a construção do Castelo de Neuschwanstein requereu a moderna 

tecnologia da época, sendo o castelo uma maravilha dos acabamentos da tecnologia estrutural. Engenhos a 

vapor e eléctricos, ventilação moderna e canalizações de aquecimento fazem, todos eles, parte da estrutura. 

Actualmente está quase esquecido que Ludwig II foi um patrono das invenções modernas e um precursor 

da introdução da electricidade na vida pública da Baviera.  

 

Os seus novos castelos foram os primeiros a usar electricidade (por exemplo a Gruta de Vénus de Linderhof) 

e outros equipamentos modernos. Através das suas actividades de construção, Ludwig II manteve vivos o 

conhecimento e a perícia de muitas artes particulares que de outra forma teriam morrido, providenciando 

trabalho e rendimento a um largo número de artesãos, construtores, estucadores e decoradores, entre 

outros. A Sala do Trono não tem trono, porque  Ludwig II morreu antes que o trono ficasse completo, e por 

isso nunca foi colocado no seu lugar 

  

Neuschwanstein e Hohenschwangau  
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Ainda apanhámos um susto com o filho mais novo, mais um dos já célebres desaparecimentos do 

Alexandre; a quantidade de grupos e de pessoas era tanta, que procuramos que ele se mantivesse sempre 

junto de nós, uma pequena distração e ei-lo no encalço do irmão.... só que o mais velho estava ao pé de 

nós. Ele foi passando pelos grupos até à saída procurando o irmão, só sendo parado pelo pessoal do 

Castelo, quando o audio-guia começou a apitar nos alarmes de roubo. Nós acabámos por só fazer metade 

da visita, já que a outra metade foi perdida à procura dele.  

 

A descida do Castelo tal como no outro, foi feita a pé. Tínhamos previsto a visita à outra das obras de 

Ludwig II, o Castelo de Linderhof, mas devido a hora que acabou esta visita desistimos. 

 

  

Neuschwanstein e Hohenschwangau – A despedida 

 

Resolvemos então voltar mais cedo a Fussen, para visitar o centro, que tal como outras povoações alemãs 

nos agradou.  

 

Apesar da distância que nos separava do estacionamento (mais de um km), o percurso foi feito a pé.  
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Füssen fica localizada 808 m acima do nível do mar e na fronteira com o Tirol austríaco, pelo que é a cidade 

de maior altitude na Baviera.  

 

   

Fussen  - Centro 

 

Apesar da maior notoriedade se dever à proximidade dos Castelos, a cidade, originária da Idade Média, é 

rica em casas históricas e artesanato.  

 

No centro, a Reichenstrasse é uma rua pedonal muito apreciada. 

 

  

Fussen  - Centro 
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O Sol tinha feito novamente a sua aparição, motivo mais que suficiente para que, antes do regresso, 

tivéssemos comido novamente um gelado. 

 

  

Fussen  – Edifício decorado   Fussen  – Torre e relógio de sol 
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17º Dia 

Data 30 de Agosto de 2009 

Percurso 
Início   Fussen (DE)  GPS 47º 34'56'' N  10º 42'  03''E 

Fim  Konstanz (DE)  GPS 47º 39'26'' N  09º 10'  08''E 

Visitas Lindau (DE), Konstanz (DE)  

Hora 
De Partida 10:30 

De Chegada 17:45 

Quilómetros  
Diário 170 

Acumulado 3545 

Sites para consulta http://www.lindau-tourismus.de/ 
http://www.constance-lake-constance.com/start.html 

 
Depois de mais uma noite bem dormida, o dia nasceu com céu descoberto, sol e calor. Era tempo de 

apontarmos definitivamente para o regresso.  

 

Primeiro objectivo do dia, a visita à ilha de Lindau no Bodensee. O Lago Constança é considerado o maior 

lago alemão e austríaco com uma área média de cerca de 541 km. Os alemães denominam o lago por um 

outro nome, Bodensee, nome da região que abarca 4 países (além dos que circundam o lago, Alemanha, 

Suíça e Áustria, abrange também o Principado do Liechenstein). A cidade de Lindau é uma ilha que está 

situada nas margens do Bodensee, fica no estado da Baviera e o seu porto é mítico pela entrada com o 

marco característico da escultura do leão, de um lado, e o único farol da Baviera, do outro. 

 

Segundo as informações do turismo, o nome Lindau provém de Linden Au, que significa algo como várzea 

onde nascem as tílias. 

  

Lindau - Porto 
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A auto-caravana fica estacionada num parque fora da ilha (GPS 47º 33’ 31’’ - N 09º 42’ 02’’ E) sendo 

necessário apanhar um autocarro. Os autocarros têm uma curiosidade, que nos aconteceu à ida e à vinda, 

numa zona à entrada da ponte, param vários em fila, em ambos os sentidos, e os condutores trocam, ou 

seja os condutores que vinham da ilha entram nos autocarros que vão entrar na ilha novamente, os que 

levaram os autocarro até à entrada da ilha, tomam os seus lugares nos autocarros que rumam para fora, 

não sabemos porque, mas parece que os condutores são exclusivos para o percurso dentro da ilha.  

 

A cidade tem a sua história ligada ao Lago desde a Idade Média, sendo que nessa época o porto já era um 

ponto importante e desenvolvido.  

O Porto - Hafen é protegido por dois quebra-mar que terminam, um na estátua de seis metros de um leão, o 

Der Bayerische Löwe (o leão bávaro), que é o símbolo da região da Bavária., do século XIX e o outro no 

Farol ainda em funcionamento e que substituiu o antigo situado numa das torres da antiga muralha. Com 33 

metros de altura, o Novo Farol pode ser subido por uma escada em espiral de madeira com um total de 139 

degraus e foi concluído em 1856. Nessa altura, o porto foi aumentado no decurso da abertura da linha de 

caminho de ferro da Baviera norte-sul.  

O antigo Farol – o Mangturm inserido na paisagem da avenida em frente ao porto fez parte das fortificações 

da cidade antiga, e encontrava-se na extremidade da muralha da cidade. Foi construído por volta de 1200 

como um farol e possui 37 m de altura. O seu telhado colorido data do séc. XIX. 

 

 Apesar de não ser muito grande, Lindau possui várias construções históricas. 

 

  

Lindau - Centro 

 

Na Praça do Mercado – Marktplatz encontramos a Igreja de St. Estêvão - Stadtpfarrkirche St. Stephan. As 

partes mais antigas desta igreja, como a base da torre e a parede sul do coro remontam à época românica.  
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Ao lado desta igreja protestante, a Igreja de St. Maria ou Igreja Colegial - St. Marien ou Stiftskirche. As 

origens da Catedral remontam ao ano 810. Há 1000 anos, era a igreja colegial canónica de Lindau. A igreja 

é ricamente decorada com estuque branco, frescos coloridos e esculturas no estilo rococó.  

  

Lindau - Centro 

Ainda na praça, em frente às duas igrejas, encontra-se o Museu Municipal, a “Haus zum Cavazzen”, um dos 

mais bonitos antigos edifícios residenciais do Bodensee. Uma construção impressionante com 

extraordinárias fachadas. Na Alemanha, é normal encontrar-se pinturas com o objectivo de criarem ilusões 

ópticas, como janelas, portas, escadas, pessoas, etc. em paredes que são simplesmente direitas. Lindau 

possui vários edifícios cujas paredes possuem esta arte estampada bem conservada. 

 

O edifício da Antiga Câmara Municipal - Altes Rathaus é deslumbrante, bastante colorido e cheio de motivos 

nas paredes. Construída entre 1422 e 1436 em estilo gótico e adaptado de 1536 a 1578 ao gosto 

renascentista, é o edifício de maior prestígio na Maximilianstrasse. A sua fachada foi totalmente decorada 

com cenas que retratam o Parlamento Imperial - Reichstag de 1496.  

 

 

Lindau  – Altes Rathaus 
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Na parte da frente, uma escada leva a um espaço coberto designado a Janela Saliente do Arauto. O 

estranho nome foi-lhe atribuído por ser nesse local que a Câmara Municipal informava o povo sobre as 

novas leis. Os motivos na janela representam os Dez Mandamentos.  

 

  

Lindau  – Janela Saliente do Arauto 

 

O edifício histórico em art nouveau da estação de comboios da ilha de Lindau foi construído entre os anos 

de 1913 e 1921, e, em conjunto com os serviços de transporte fluvial, teve um enorme significado para o 

comércio de mercadorias.  

 

A Torre dos Ladrões – Diebsturm foi construída no séc. XIV, sendo o ponto mais ocidental da muralha da 

cidade velha e pode ser avistada de todos os sítios do porto. Na Idade Média, funcionava como prisão, daí a 

origem do nome. A torre mantém-se bem preservada. 

 

Infelizmente, neste dia fomos traídos pelas máquinas fotográficas, pelo que quase não temos fotografias 

desta bonita ilha. Será certamente uma boa desculpa para voltar… 

 

Era a altura de seguirmos em direção a Mersburg para aí apanharmos o Ferry para Konstanz, onde iríamos 

pernoitar nessa noite, já perto da fronteira com a Suiça. 
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18º Dia 

Data 31 de Agosto de 2009 

Percurso 
Início   Konstanz (DE)  GPS 47º 39'26'' N  09º 10'  08''E 

Fim  Seynod (FR)  - 

Visitas Konstanz(DE), Maison Cailler(CH)  

Hora 
De Partida 11:00 

De Chegada 21:00 

Quilómetros  
Diário 420 

Acumulado 3965 

Sites para consulta http://www.cailler.ch/maison-cailler/attraction/information/ 
 
 
Uma parte da manhã dedicada a uma pequena visita a Konstanz, nas imediações da rua principal a qual é 

pedonal.  

 

 

  

Konstanz  – Centro 

 

 

Konstanz é a maior cidade que circunda o Lago Constança. Talvez por esse motivo deu o seu nome ao 

lago, ou adquiriu o nome do lago, sua principal atracção turística.  
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A cidade tem muitos encantos, igrejas, torres, portas, prédios, praças, fontes e monumentos 

impressionantes. 

 

.  

Konstanz  – Centro  

 

 

Konstanz teve sorte de não ter sido bombardeada na Segunda Guerra Mundial, por estar tão perto da Suíça, 

um país neutro.  

 

  

Konstanz  – Centro 

 

Sendo assim, todos os edifícios históricos foram preservados. 
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A Münster Unserer Lieben Frau zu Konstanz é uma maravilhosa catedral com uma torre de 76 metros de 

altura. A construção começou em 1052, e é uma mistura de estilos, como romântico, barroco e gótico. 

 

  

Konstanz  – Münster Unserer Lieben Frau zu Konstanz 

 

  

Konstanz  – Münster Unserer Lieben Frau zu Konstanz 

 

Vista que estava Konstanz, era tempo de lhe dizer adeus, bem como à Alemanha, já que a fronteira Suíça 

estava mesmo ali. Foi tempo de entrarmos na Suíça, e fazermos já alguns km para nos aproximarmos de 

casa, começava a cheirar a final de férias. A ideia era dormir em Annecy (já nossa conhecida de outros 

anos), passando pela Maison Cailler em Broc (também já nossa conhecida de outros anos), na Suíça. GPS: 

46º 36’ 28’’ N 07º 06’ 19’’ E 
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A Maison Cailler, é uma fábrica de chocolate pertença da Nestlé, que na Suiça continuam a ostentar o nome 

Cailler. Cailler fundou a fábrica na Suíça no século XIX, sendo hoje a fábrica de chocolates mais antiga que 

ainda se mantêm em atividade. Mais tarde, já no século XX, haveria de se associar com a Nestlé.  

A fábrica de Broc é visitável, essencialmente a zona de museu. No final da visita, encontramos uma zona de 

degustação livre, seguindo-se uma loja repleta de chocolates Cailler.  

 

  

Maison Cailler  - Estacionamento   Maison Cailler  - Entrada 

 

Chegámos mesmo a tempo de integrar o último grupo de visitantes. Visita terminada, de novo na estrada 

para o nosso objetivo e para o qual ainda faltavam mais de 150 km. Chegados a Annecy, faltou-nos a sorte 

que tivemos noutros locais, ou sejam as duas A.S. estavam repletas, pelo que, socorrendo-nos do nosso 

GPS e dos Poi’s do CampingCar Infos descobrimos a solução e colocamo-nos a caminho de Seynod, onde 

havia mais algumas opções. As crianças começavam a ficar esfomeados, paramos numa A.S. localizada 

junto a um concessionário de AC’s para jantar, como era calmo e estavam lá mais outras AC’s para a noite, 

resolvemos também nós passar aqui a noite a qual foi sossegada. Infelizmente esquecemo-nos de tirar as 

coordenadas. 

 

 

Seynod  - Pernoita 
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19º Dia 

Data 01 de Setembro de 2009 

Percurso 
Início   Seynod (FR)  - 

Fim  Séte (FR) GPS 43º 20'25'' N  03º 34'  55''E 

Visitas Praia Séte (FR)  

Hora 
De Partida 10:00 

De Chegada 17:30 

Quilómetros  
Diário 480 

Acumulado 4445 

Sites para consulta http://www.ot-sete.fr/plage-sete-activite-mer.html 
http://campings.village-center.com/languedoc-roussillon/camping-mer-le-castellas.php 

 
Apesar de o local parecer isolado, tinha uma padaria nas imediações, portanto houve pão fresco e 

croissants para o pequeno-almoço. Pequeno-almoço tomado e de volta à estrada para fazer mais alguns 

km’s de regresso. O objetivo agora era dormir no Camping Le Castellas, no qual tínhamos estado em 2004, 

e sabíamos que era agradável, bem arranjado e para chegar à praia era só atravessar a estrada.  

 

Haveria de ser esta a desilusão das férias, o camping parece que não teve manutenção desde a nossa 

estadia anterior, as instalações estavam degradadas, uma zona comercial no interior (restaurante, 

supermercado, discoteca, etc.) encontrava-se fechada, a anos-luz do camping que nos estava na memória. 

Felizmente a praia mediterrânica continuava na mesma, e ainda tivemos um belo banho de final do dia. 

 

 

 

  Camping Séte  – Pernoita 
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20º Dia 

Data 02 de Setembro de 2009 

Percurso 
Início   Séte(FR) GPS 43º 20'25'' N  03º 34'  55''E 

Fim  Salou(ES)  GPS 41º 04'39'' N  01º 08'  20''E 

Visitas Salou(ES)  

Hora 
De Partida 10:00 

De Chegada 17:30 

Quilómetros  
Diário 410 

Acumulado 4855 

Sites para consulta http://www.ot-sete.fr/plage-sete-activite-mer.html 
http://campings.village-center.com/languedoc-roussillon/camping-mer-le-castellas.php 

 
Após o pequeno-almoço tomado cedo, eis-nos em direção a Salou, objetivo Camping La Siesta, a nossa 

esperança é que o Camping estivesse tão bom ou melhor que em 2005 quando lá estivemos e visitamos 

inclusive o Parque Port Aventura. Esperávamos que não fosse uma desilusão como o de Séte. Rolámos 

durante algumas horas, e acabamos por chegar a meio da tarde. O camping não nos desiludiu, mantendo-

se em bom nível. A povoação mantinha-se como de costume, a fervilhar de animação, quer diurna quer 

noturna. Ainda para mais este camping tem a vantagem de ficar mesmo no centro a escassos 300 m do 

centro e 400 m da praia. Ou seja, tudo para se fazer a pé. 

 

 

  Salou  – Lugar no Camping La Siesta 
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21º e 22º Dia 

Data 03 e 04 de Setembro de 2009 

Percurso 
Início   - - 

Fim  - - 

Visitas Salou(ES)  

Hora 
De Partida - 

De Chegada - 

Quilómetros  
Diário 0 

Acumulado 4855 

Sites para consulta http://www.visitsalou.es 
http://www.camping-lasiesta.com/ 

 
A ideia inicial, era aproveitar a praia no final do dia anterior, e a da manhã deste, já que, como é costume 

nos camping’s espanhóis, é necessário sair até ao meio-dia. Só que as férias estavam a acabar, o tempo 

estava maravilhoso, a praia também, a temperatura da água do Mediterrâneo não tem par, uma breve 

conferência familiar e eis-nos decididos a aproveitar 2 dias e 3 noites em Salou, mesmo sabendo que no 

sábado era para fazer quase 1000 km, até Portugal. Os filhotes disseram que não faz mal, nós vemos filmes 

e dormimos, nós decidimos sair cedo (máximo 09 horas) e dividir a condução entre nós. Pelo que foram 2 

dias de praia, piscina, saída à noite etc. Bom final de férias. 

 

23º Dia 

Data 05  de Setembro de 2009 

Percurso 
Início   Salou(ES)  GPS 41º 04'39'' N  01º 08'  20''E 

Fim  Terrugem (PT)  GPS 38º 50'44'' N  07º 20'  55''W 

Visitas - 

Hora 
De Partida 09:15 

De Chegada 01:00 

Quilómetros  
Diário 980 

Acumulado 5835 

Sites para consulta http://www.jfterrugem.pt/ 
 
Saída cedo, para um dia que se adivinhava longo. Primeira paragem de cerca de hora e meia num 

supermercado Carrefour para trazer aqueles produtos de Espanha que gostamos sempre de trazer. 

Juntando a essa paragem, as outras necessárias para almoçar, para as pausas de condução, para o 

reabastecimento de gasóleo (a última na GALP de Badajoz), e para jantar, fizeram com que só cerca da 

01:00 Portuguesas, estivéssemos a estacionar na A.S. da Terrugem já quase cerca de 30 km depois de 

entrarmos pela fronteira do Caia. Estávamos de regresso a Portugal, o cansaço até nem era assim tanto, já 

que a AC é confortável de conduzir. Noite sossegada como habitual aqui na Terrugem, que serviu para 

retemperar forças. 
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24º Dia 

Data 06  de Setembro de 2009 

Percurso 
Início   Terrugem (PT)  GPS 38º 50'44'' N  07º 20'  55''W 

Fim  Mem Martins (PT)  - 

Visitas - 

Hora 
De Partida 11:15 

De Chegada 15:30 

Quilómetros  
Diário 205 

Acumulado 6040 

Sites para consulta http://atribulacoeslocais.blogspot.pt/2006/10/bifanas-de-vendas-novas-uma-instituio.html 
 
 

Levantar cerca das 10:00, procura por uma papelaria para comprar jornais portugueses para saber do que 

se passava no país, tomar novamente um café português depois de 3 semanas, por fim encontrámos ainda 

uma padaria aberta para comprar pão alentejano.  

 

 

  Terrugem  – Estacionamento na A.S. 

 

Depois de feita a manutenção na A.S. eis-nos pouco depois das 11:00 da manhã a rolar de volta para casa. 

Viemos pela N4 e não pela autoestrada, já que a classe II é caro e não compensa naquela estrada 

Paragem em Vendas-Novas para um almoço ligeiro de bifanas. Cercas das 15:30 chegámos de novo a casa, 

cerca de 6000 km depois.  

 

Mais uma viagem para recordar, em que trazemos na memoria as paisagens alemãs as quais nos 

surpreenderam bastante. 


