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Viagem a França, Alemanha e Suíça  
Fernando, Sandra, Guilherme e Alexandre Luís, Agosto/Setembro de 2010  

 

No ano anterior tínhamos cumprido uma promessa antiga feita aos nossos filhos, elegendo a Alemanha como 

destino principal para as nossas férias, de modo a permitir levá-los à Legoland de ULM. 

 

O facto de termos apanhado um excelente tempo, teve como consequência que o parque estava cheio e 

mesmo que utilizando um ritmo acelerado em que a única pausa foi para um almoço ligeiro e breve, não 

havendo mais nenhuma, nem para um café rápido, acabaram por ficar alguns divertimentos por ver. Depois 

de alguns pedidos insistentes dos filhos (também a nós ficou a sensação de que o parque era bem agradável 

e que não tinha sido convenientemente explorado); em Fevereiro, e aproveitando uma promoção disponível 

no site da Legoland, em que se comprava um bilhete e era oferecido o 2º, bem como uma promoção para o 

Feriendorf, decidimos arriscar e comprar bilhetes para 2 dias, logo em Fevereiro.  

 

Tendo os dias de visita à Legoland definidos à partida, o resto do planeamento foi feito de modo a respeitar 

pelo menos o dia de chegada, ficando logo aqui definido que estas férias teriam um formato diferente do 

habitual, em vez de visitar uma zona mais localizada ao pormenor, aproveitámos para visitar alguns pontos 

não visitados de anos anteriores, mas que ficassem no caminho de ida ou de vinda da Legoland.  

 

Da Suíça que já tinha sido o foco das nossas férias em 2007, selecionámos a zona Italiana, que não tinha 

sido possível ver nessa altura; da Alemanha selecionámos a queda de água de Triberg, o Palácio de 

Linderhoff, bem como a povoação de Oberammergau os quais nos tinha escapado em 2009. De França, 

selecionámos a zona dos Vulcões que já tínhamos ficado com curiosidade de conhecer em 2007 e 2009, e 

em Mulhouse o Museu do Automóvel e do Comboio, os quais na visita à Alsácia em 2009 tinha ficado 

propositadamente de fora, porque tínhamos em vista outros museus (o da Peugeot e o da Mercedes) para 

não ser demasiado exaustivo no mesmo tema. Do sul de França, selecionámos Aix-en-Provence e Avignon, 

dos quais já nos tinham falado muito bem.  

 

Assim sendo com o planeamento razoavelmente delineado, fomos preparando tudo para sair no dia 21 de 

Agosto. 

 

Levámos connosco os POI’S do BordAtlas (https://www.bordatlas.de/) para a Alemanha e Suíça, e do 

CampingcarInfos (http://www.campingcar-infos.com/) para a França e Suíça, os dois instalados no nosso 

PDA/GPS. 
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1º Dia 

Data 21 de Agosto de 2010  

Percurso 
Início   Mem Martins (PT)  - 

Fim  Vilar Formoso (Armazéns ZáZá) (PT  ) 40º 36’ 55’’ N     06º 50’ 17’’ W  

Visitas  - 

Hora 
De Partida  18:30 

De Chegada  01:00 

Quilómetros  
Diário  414 

Acumulado  414 

Site para consulta  
 
Devido a termos aceite o convite para uma festa de anos de uma amiga das crianças, já declinado em anos 

anteriores por coincidir normalmente com o final da 1ª semana de férias, não saímos como habitualmente na 

sexta-feira no final do dia de trabalho. Pudemos assim mais calmamente efectuar as últimas operações de 

partida, na sexta-feira e no sábado até meio da tarde. Fomos directamente para a festa já com a AC, tendo 

partido de Mem Martins em direcção ao nosso destino, ao final do dia.  

Como apreciadores do leitão da Mealhada, fizemos desta feita um desvio propositado e em vez de na A1 no 

nó de Torres Novas seguir em direcção à A23, prosseguimos pela A1 até ao Nó da Mealhada (portagens 

foram 0,85€ na nova A16, mais 29,20€ da A1, tendo jantado na Churrasqueira Rocha (40º 22’ 59’’ N 08º 26’ 

31’’ W). Para além de gostarmos bastante do leitão deste Restaurante, tem ainda a vantagem de ter um amplo 

parque de estacionamento, com zonas com e sem telheiro, onde conseguimos sempre estacionar a nossa 

AC. Após o jantar, era tempo de partir em direcção ao local de pernoita; a viagem decorreu em bom ritmo, 

através da N234 até Santa Comba Dão, entrando aí no IP3, com entrada directa na A25 no nó de Viseu: 

Chegámos de madrugada ao Parque de AC’s dos Armazéns ZáZá, em Vilar Formoso, onde já se encontravam 

2 AC’s de matrícula francesa.  

Uma noite calma e tranquila, permitindo descansar para a longa etapa do dia a seguir.  
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2º Dia 

Data 22 de Agosto de 2010  

Percurso 
Início   Vilar Formoso (Armazéns ZáZá) (PT  ) 40º 36’ 55’’ N    06º 50’ 17’’ W  

Fim  Bidart (FR)  43º 26’ 18’’ N  01º 35’ 19’’ W  

Visitas  - 

Hora 
De Partida  09:30 

De Chegada  20:17 

Quilómetros  
Diário  600 

Acumulado  1014 

Site para consulta  
 

 
Vilar Formoso  – Pernoita Armazéns ZáZá 

 

Acordámos cedo, já sem a companhia das AC’s Francesas que saíram antes disso. Banho tomado, e fomos 

à procura da origem do cheiro convidativo que se sentia na área. Era a padaria mesmo ao lado, com pão 

cozido em forno de lenha, onde aproveitámos para comprar pão que nos serviu para o pequeno-almoço e 

para o almoço, mais tarde, indo de seguida tomar o último café expresso português por 3 semanas. Regresso 

à AC, onde estivemos a analisar a AS com mais pormenor à luz do dia; verificámos que dispõem de 9 pontos 

de electricidade, estando o seu fornecimento já incluído nos 5 € (a colocar na caixa que lá está para o efeito), 

atendendo a que se trata de uma A.S. privada não nos parece nada exagerado. Apesar de sabermos que a 

tarifa incluía a electricidade, não a aproveitámos devido ao curto espaço de tempo que lá estivemos, 

principalmente pelo adiantado da hora a que chegámos.  

 

Era altura de nos lançarmos em direção a Espanha, já que íamos atravessá-la durante a etapa de hoje. Uma 

última paragem junto à Estação de Vilar Formoso, para compra de alguns jornais e revistas e, cerca das 10:00, 

dirigimo-nos para a fronteira, tendo efectuado logo a primeira paragem para reabastecimento na bomba do 

supermercado Gildo, que fica logo após a fronteira. O litro do gasóleo foi a 1,057€, menos 0,13€ do que em 
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Portugal; curioso o facto desta bomba comercializar os combustíveis fornecidos pela Galp. Altura para acertar 

o relógio pelo resto da Europa, voando logo aqui uma hora, em vez de 10:20 eram afinal 11:20. 

 
Vilar Formoso  – Estação 

 

Fizemo-nos de novo à estrada, parando por volta das 13:00 para almoçar, na Área de Serviço Nava del Rey 

da A6, ao km 158, um autêntico oásis no deserto, já que é das poucas áreas com sombras que se encontram 

neste percurso espanhol. Aqui verificámos que se tinha acabado a bilha de gás que se encontrava ao serviço, 

no stress, que ainda tínhamos a segunda cheia, apesar de pensarmos que tínhamos mais gás na que se 

acabou.  

 

Depois de uma paragem para encher o depósito antes de deixar Espanha, chegámos ao nosso objectivo para 

este segundo dia, um estacionamento em Bidart. 
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3º Dia 

Data 23 de Agosto de 2010  

Percurso 
Início   Bidart (FR)  43º 26’ 18’’ N  01º 35’ 19’’ W  

Fim  Cadillac (FR)  44º 38’ 18’’ N  00’ 19’  01” W  

Visitas  - 

Hora 
De Partida  09:30 

De Chegada  15:00 

Quilómetros  
Diário  218 

Acumulado  1232 

Site para consulta http://www.mairiedecadillac.com/ 

 

Bidart  – Estacionamento e Pernoita  no parque 

Após o pequeno-almoço, fizemo-nos à estrada com uma primeira paragem no “Fournil de la Licorne”, ainda 

em Bidart, nosso velho conhecido de outras viagens, para comprarmos pão e croissants. Trata-se de uma 

Boulangerie/Patissirie inserida num pequeno aglomerado de comércio, que inclui ainda uma florista, uma 

mercearia/frutaria com comida take-away e uma dependência bancária. Ainda deitámos um olho à comida, 

mas desistimos dessa ideia para almoço, já que não havia nada que pudesse agradar às crianças.  

  

Bidart  – “Fournil de la Licorne” o que escolher? 
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De novo na estrada, opção por fazer todo o trajecto sem portagens, sendo que este percurso é muito 

agradável de se fazer. Breve interrupção na viagem, para uma curta paragem no Carrefour de Tarnos, para 

comprar alguns artigos em falta. Entrámos na auto-estrada quando passou a gratuita, a qual ao contrário do 

ano anterior, talvez por ser segunda-feira, estava completamente fluida. Paragem numa área de serviço da 

Auto-estrada A62, ao km 285, para um almoço leve e rápido e prosseguimos a viagem para o nosso destino. 

 

A chegada a Cadillac faz-se por uma bonita ponte metálica sobre o rio Garonne, prenúncio do que nos espera; 

a A.S. de Cadillac está situada relativamente perto do centro, dispõe de uma dezena de lugares e todos os 

serviços disponíveis. 

 

A tarde foi inteiramente dedicada à visita a esta povoação medieval, a qual dista apenas 35 km de Bordéus. 

Como nota de curiosidade, referir que a marca de automóveis americana “Cadillac”, tem este nome devido 

ao seu fundador querer fazer uma homenagem a esta vila. 

Depois de uma passagem pelo Turismo, que fica próximo do Castelo, visitámos o Castelo dos duques 

d'Epernon (5€ por Adulto, crianças grátis). 

O Castelo foi construído por ordem de Jean-Louis de Nogaret de la Valette (1554-1642), primeiro duque de 

Epernon, um típico Gascon orgulhoso, Este castelo encarna a omnipotência deste cadete da Gasconha, o 

qual se tornou um dos servidores leais do rei Henri III, chamados de "Demi-Roi", que foi acumulando honras 

e riquezas antes de morrer aos 88 anos já sob o reinado de Luís XIII, a quem ele forneceu guardas para 

fundar a primeira companhia de mosqueteiros em 1622. Este castelo de meados do século XIX até cerca de 

1950 foi uma prisão feminina. Durante a 2ª Guerra Mundial foi saqueado pelos nazis, mal comum com outras 

vilas e património de França. 

 

  
 Castelo -uma das tapeçarias das paredes     Castelo -Jean-Louis de Nogaret de la Valette 
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                   Castelo - Uma das magníficas chaminés            Castelo - Aposentos do Duque 

 

Visitámos ainda a Igreja católica de Saint Martin a qual está classificada como edifício histórico desde 2002, 

e ainda a restante zona histórica, as 2 portas medievais (Porte de l'Horloge e Porte de la Mer), para acabarmos 

o passeio junto ao rio Garonne.  

 

  
Igreja de Saint-Martin    Igreja de Saint-Martin 
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Igreja  - Memoria dos mártires da terra        Igreja  - Magnifico Vitral  

 

Achámos a vila medieval bonita e agradável, pena que o comércio estivesse encerrado o que nos impediu de 

comer gelados ou crepes, ou ainda adquirir os famosos vinhos da região; ao que conseguimos apurar aqui é 

habitual os comércios fecharem à segunda-feira. Após um jantar na AC, demos um pequeno passeio nocturno 

para ajudar à digestão, bastante agradável pela iluminação que têm os edifícios históricos. 

 

  
Cadillac  – Gravura do Castelo    Cadillac -  Rio Garonne 

A lamentar ainda o problema com uma das máquinas fotográficas, com a qual foram tiradas todas as fotos 

exteriores, que só depois de no regresso a casa e, proceder à extração das fotos, foi possível ver que estavam 

cheias de riscos, tendo afetado as fotos de Cadillac e de outros locais. Aqui dois exemplos, o exterior do 

castelo e uma das duas portas medievais, a de l'Horloge: 
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Cadillac  – Castelo      Cadillac -   Porta medieval de l'Horloge 
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4º Dia 

Data 24 de Agosto de 2010  

Percurso 
Início   Cadillac (FR)  44º 38’ 18’’ N  00’ 19’  01” W  

Fim  Sadroc (FR)  45º 16’ 59’’ N  01º 32’ 55’’ E  

Visitas  Périgueux (FR) - 

Hora 
De Partida  10:45 

De Chegada  19:15 

Quilómetros  
Diário  249 

Acumulado  1481 

Site para consulta 
http://www.tourisme-
perigueux.fr/pagesEditos.asp?IDPAGE=6&cnf=1|22C95299 

 

De manhã compra de pão para o pequeno-almoço (já havia alguns estabelecimentos abertos) e após o 

pequeno-almoço tempo de efectuar os despejos e abastecimentos na A.S. antes de partir, sendo que o 

despejo das cinzentas, revela-se um pouco complexo sendo necessário acertar com a saída do deposito para 

uma pequena pia situada a meio, não existindo qualquer plataforma.  

 

Com o tempo meio enevoado colocamo-nos a caminho da A.S. de Périgueux onde chegámos cerca das 12:45. 

Trata-se de uma grande A.S (45º 11’ 16’’ N   00º 43’ 50’’ E), com parque infantil, cadeiras e mesas em espaços 

relvados, lotação de cerca de 40 lugares, situada junto ao rio l'Isle nas traseiras de prédios habitacionais, 

perto do centro histórico da cidade e de uma paragem de autocarros. No nosso caso dispensámos o autocarro 

e caminhámos descontraidamente ao longo do rio, até ao posto de turismo que fica já em plena zona histórica.  

 

  
Périgueux  – Centro visto da zona da A.S. Em destaque a Catedral de Saint-Front 

 

Aproveitamos também o “petit train”, que parte não muito longe do turismo, e que por 21 € para os 4 nos 

deixou uma boa panorâmica desta cidade. Pudemos observar os principais pontos de interesse como por 

exemplo: os variados vestígios galo-romanos de que a Torre de Vésone constitui um exemplo. Aliás durante 

o domínio romano a povoação tinha o nome de Vesunna. Um dos pontos de visita obrigatório é a catedral de 

Saint-Front de estilo bizantino. A merecer também destaque as casas da cidade velha.  
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Périgueux  – Centro  

  
Périgueux  – Catedral exterior e vitrais no interior  

 

Terminada a visita guiada de comboio, como dia de calor que era, nada como um gelado para cada um, antes 

de prosseguir a visita a alguns dos pontos que tínhamos seleccionado durante a viagem no comboio, 

nomeadamente a catedral, a torre de Vésone, a torre de Mataguerre e a própria cidade velha.  
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Périgueux  – Torre de Vésone   Périgueux –  Mais vestígios galo-romanos 

 

  
Périgueux  – Mais ruínas romanas   Périgueux –  Edifício do tribunal 

   
Périgueux  – Cidade  velha e Torre de Mataguerre Périgueux –  Rua na cidade velha 
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Outra das curiosidades desta vila, é o mercado de rua, que em vez de ser concentrado se espalha por diversas 

pequenas localizações, só que infelizmente o nosso dia de visita não coincidiu com o da realização do 

Mercado. Tempo para regressar tranquilamente à A.S., mas antes parámos numa frutaria, numa papelaria 

onde compramos o autocolante da vila para colarmos na porta bem como alguns postais.  

 

Como era cedo resolvemos ir dormir mais próximo do nosso objectivo do dia a seguir (o Puy de Dome), assim 

sendo pusemo-nos a caminho da A.S. de Sadroc. Fomos encontrar uma pequena povoação perdida no meio 

dos campos, com uma A.S. de lotação de 5 lugares. Surpreendeu-nos o facto de mesmo sendo pequena 

termos encontrado um veículo de grande dimensão de concepção e venda para fora da tradicional piza em 

forno de lenha, de resto a povoação só tem uma única loja que é ao mesmo tempo mercearia, ferragens, 

venda de pão, etc. Sem motivação para passear à noite, o serão foi ocupado com jogos familiares a quatro, 

seguindo-se um sono descansado.  

  
Sadroc  – Estacionamento e Pernoita na área de serviço perto desta mansão particular. 
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5º Dia 

Data 25 de Agosto de 2010  

Percurso 
Início   Sadroc (FR)  45º 16’ 59’’ N  01º 32’ 55’’ E  

Fim  Charbonniéres -Les-Varennes (FR)  45º 53’ 04’’ N  02º 58’ 48’’ E  

Visitas  Puy de Dome (FR ) 

Hora 
De Partida  10:00 

De Chegada  19:00 

Quilómetros  
Diário  179 

Acumulado  1660 

Site para consulta http://www.auvergne-tourisme.info/departements/puy-de-dome-249-1.html 
 

Saída de Sadroc, com o objectivo de ir visitar o Puy-de-Dôme, o qual se trata de um vulcão inactivo com uma 

altura superior a 1465 Metros, e onde é possível praticar vários desportos como Asa Delta ou BTT. Aliás o 

departamento com o mesmo nome (Puy-de-Dôme) é conhecido pelos vulcões inativos, são dez ao todo, e 

cujo conjunto é conhecido como “Chaîne de Puys” (cadeia de montanhas vulcânicas) 

 

Apesar de ser possível normalmente levar o veículo até ao cume do vulcão, em Julho e Agosto devido à 

grande afluência, os carros são obrigados a ficar em parques de estacionamento no sopé, havendo sempre 

pessoal do staff para nos indicar o parque onde ficar, no nosso caso ficámos num grande parque junto com 

outras autocaravanas (por falha esquecemo-nos de tirar as coordenadas). Para breve está previsto a 

inauguração de um comboio de montanha, tornando assim o topo do vulcão acessível a todos. 

 

  
Puy de Dome – O objetivo lá em cima  Puy de Dome – Trilho de acesso, as crianças à frente. 

 

Um dos elementos do staff indicou-nos onde poderíamos apanhar a navette gratuita, que nos deixaria num 

dos cumes, do qual através de um percurso pedestre de aproximadamente 2500 metros de trajeto e mais de 

40 minutos sempre a subir nos haveria de levar até ao cume do Puy de Dòme.  
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Puy de Dome – Foto de Familia à chegada Puy de Dome – Zoom para o parque. 

 

Lá chegados, aproveitamos para retemperar forças através de um pequeno lanche, para depois calmamente 

dar volta a todo o cume onde é possível ter uma vista deslumbrante para os outros vulcões, para a cidade de 

Clermont-Ferrand e para o parque de diversões “Vulcania”, ao qual tínhamos previsto ir no dia a seguir. 

  

Puy de Dome – Vista abrangente do topo      Puy de Dome –  Vista para Clermont-Ferrand 

Este vulcão está inativo (felizmente!) há mais de 12 mil anos. Tendo resultado de duas erupções sucessivas 

num espaço de poucas centenas de anos, o Puy-de-Dôme é um dos pontos turísticos mais visitados desta 

região de Auvergne, com mais de meio milhão de visitantes por ano. 
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Puy de Dome – Mapa dos vulcões  Puy de Dome – Topo de outros vulcões 

Lá em cima e mesmo desde uma parte da subida é possível ter uma vista deslumbrante para o topo dos 

outros vulcões, a qual é difícil de descrever em palavras ou em fotografias. No cimo do vulcão, há um 

laboratório permanente de meteorologia de montanha, uma torre de transmissão áudio-televisiva, e também 

vestígios de um templo Galo-Romano, consagrado a Mercúrio, bem como um tributo ao piloto Eugène Renaux 

o qual acompanhado do seu mecânico Senoucque, em 7 de março de 1911 aterrou o seu avião no Puy de 

Dome, ganhando assim o prémio de 100 mil francos. Foi no início do ano de 1911, que Renaux convencido 

por Maurice Farman que lhe vendeu o avião, decidiu concorrer ao Prémio de Aviação Michelin, o qual era 

destinado a recompensar o primeiro aviador que conseguisse voar de Paris para o Puy de Dôme passando 

pela catedral de Clermont-Ferrand em menos de 6 horas, levando somente 5h e 10 minutos desde a vertical 

do 'Aéro-club de France’, até pousar no cume do Puy de Dome às 14h e 23m, estando às 14 h 10m a 

sobrevoar a catedral de Clemont-Ferrand tal como estava no regulamento. 
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Puy de Dome –  Torre Meteorológica                Puy de Dome – Estatua a Eugène Renaux 
 
 

  
Depois da visita, sem pressas, era tempo de regressarmos ao local onde se apanha de novo o mini autocarro, 

que nos trouxe de volta para junto do parque de estacionamento, junto à paragem tivemos tempo para um 

gelado para cada um. No dia a seguir as nossas pernas iriam fazer-nos lembrar deste dia e da subida e 

descida do trilho. 

 
Dirigimo-nos a seguir para a área de serviço de Charbonniéres-Les-Varennes que iria ser o local de pernoita. 

Uma área com vários lugares, todos marcados e de grandes dimensões, ficou-me a ideia de que esta área 

pelo tamanho dos lugares e respetiva separação foi concebida a pensar na possibilidade de abertura de toldos 

e a colocação de mesas e cadeiras no exterior. A água é paga através de jetton (2 €) que deve ser adquirida 

no comércio local. Povoação agradável, com vários comércios disponíveis. Mais uma vez a noite foi tranquila. 
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6º Dia 

Data 26 de Agosto de 2010  

Percurso 
Início   Charbonniéres -Les-Varennes (FR)  45º 53’ 04’’ N  02º 58’ 48’’ E  

Fim  Varrennes Sur Allier (FR ) 46º 18’ 46’’ N  03º 24’ 17’’ E  

Visitas  Vulcania (FR)  (45º 48’ 43’’ N 02º 56’ 33’’ E) 

Hora 
De Partida  09:45 

De Chegada  23:00 

Quilómetros  
Diário  111 

Acumulado  1771 

Site para consulta http://www.vulcania.com/ 
 

  
A.S. Charbonniéres-Les-Varennes  – Estacionamento e pernoita e zona de serviços. 

 

Pequeno-almoço tomado, dirigimo-nos à A.S. para fazer as operações, mas se foi possível despejar já o 

abastecimento se mostrou impossível, uma vez que colocado o Jetton corretamente o abastecimento de água 

não funcionou, ainda houve lugar a uma conferência familiar sobre a ida à povoação para reclamar o Jetton, 

ou prosseguir para o nosso objectivo, o parque temático “Vulcania”, como queríamos aproveitar o dia no 

parque e para o Jetton ainda seriam possivelmente 30 minutos entre a deslocação ao café, explicar ao senhor 

o que tinha acontecido regressar e abastecer (e isto se não voltasse a suceder o mesmo) resolvemos que era 

tempo de arrancar em direção à Vulcania,  

 

Este parque temático sobre os vulcões de Auvergne (GPS 45°48'43" N 02°56’33" E) é essencialmente 

científico, demonstrando-se bastante educativo para as crianças apesar de se revelar na mesma divertido. 

Os bilhetes custaram 72 €, preço por adulto 26 €, crianças, 1ª a 15€, 2ª a 11€ (era uma promoção). O parque 

é muito interessante, tem vários filmes em 3 D, simuladores, e alguns divertimentos do mesmo estilo que é 

possível encontrar noutros parques temáticos, para além do tema vulcões que nos permite ficar a saber mais 

sobre o seu funcionamento, versa ainda alguns animais desaparecidos como os mamutes (chamam-lhe os 

monstros de Auvergne).   
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Vulcania – Na entrada do Parque                 Vulcania  – Vista geral à chegada, e cone da Vulcanica. 
 

A Vulcania está localizada no parque natural dos vulcões da região Auvergne, em plena Chaîne des Puys, (a 

já referida cadeia de montanhas vulcânicas), distando aproximadamente 15 quilômetros do centro da cidade 

de Clermont-Ferrand. O cone da Vulcania destaca-se bem no centro do parque como se fosse o último vulcão 

da já referida Chaîne des Puys, sendo ao mesmo tempo o símbolo da arquitetura deste parque. Uma grande 

parte das suas instalações encontra-se escondida num nível inferior. A Vulcania sendo um parque de 

diversões, possibilita-nos ficar a saber mais sobre o funcionamento dos vulcões e de nosso planeta, tudo isto 

de uma forma divertida e leve, sendo esse o objetivo do parque, sem abdicar do seu objetivo pedagógico, dá-

nos pleno acesso à ciência através das sensações e da emoção, através de um dia de pura diversão 

inigualável de emoções que nos são dadas pelas atrações fascinantes do parque: 

• “Magma explorer”  (Explorador de magma) Nesta diversão, temos a sensação de fazer parte de uma 

expedição em busca do magma no coração da fornalha do vulcão e observar enxurradas e torrentes 

de lava; 

• “La Terre en colère”  (A Terra em fúria) Aqui somos levados a enfrentar os elementos da natureza 

completamente descontrolado, tudo isto no interior de uma sala equipada com plataformas dinâmicas 

que vibram ao ritmo da Terra;  

• “Machine Terre” (Máquina Terra) Uma viagem surpreendente ao coração de uma verdadeira fonte 

de lava com o intuito de descobrir as origens e os mistérios do planeta Terra; 

• “Planète dévoilée ” (Planeta revelado), Uma encantadora viagem virtual que nos leva na descoberta, 

das paisagens existentes no planeta, com destaque as regiões vulcânicas, tudo isto visto 

superiormente através do espaço 
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Vulcania – A simulação de um vulcão  Vulcania  – Rocha vulcanica. 

 

 

• O parque não se esgota nestas atrações principais, já que existem muitas outras. Com os seus 57 

hectares, permite-nos ficar a saber melhor sobre o tema, num ambiente de facto único. Os nossos 

filhos bem aproveitaram os conhecimentos obtidos na visita a este parque, até porque curiosamente 

poucos meses depois, o tema vulcões foi abordado nas aulas de ciência do mais velho. 

 

 

  
Vulcania  – Molha a terminar o dia.  Vulcania  – Tão amigos que nós somos. 

 

O Parque dispõe de uma zona de estacionamento especialmente adaptada para as autocaravanas, pena é 

que não seja permitido pernoitar, já que quando saímos ao fim de um dia passado nestes parques 

normalmente a disposição é mais para descansar, do que para arrancar em direcção ao local de pernoita.  

 

Como já tínhamos conhecimento deste facto tínhamos previsto dormir na A.S de Saint-Pourçain-sur-Sioule 

(N 46º 18’ 43’’ E 03º 17’ 47’’), contudo ao chegarmos constatamos que esta estava para lá de superlotada. 

Tomámos a decisão de aproveitar para abastecer de água (já que de manhã como referimos não 

conseguimos), tendo jantado num parque de estacionamento no centro da povoação onde as crianças 
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aproveitaram para tomar o seu banho (muito importante depois da molha na Vulcania), enquanto 

preparávamos o jantar, para estarem despachadas para descansar de um dia cansativo na Vulcania.  

 

Depois do jantar, consultámos o CampingCar-Infos, residente no nosso PDA/GPS, e seleccionámos a A.S. 

de Varennes sur Allier para pernoitar, já que a mesma ficava mais ou menos na nossa rota e os comentários 

eram positivos, para além disso distava somente cerca de 10 km de onde estávamos. Não nos arrependemos 

da opção já que a A.S. e a povoação revelaram-se agradáveis. Chegámos a tempo de ocupar o último lugar 

disponível, a noite foi mais uma vez agradável, apesar de regado com alguns pingos de chuva (poucos), 
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7º Dia 

Data 27 de Agosto de 2010  

Percurso 
Início   Varrennes Sur Allier (FR ) 46º 18’ 46’’ N  03º 24’ 17’’ E  

Fim  Kayserberg (FR)  48º 08’ 14’’ N  07º 15’ 37’’ E  

Visitas  Dijon (FR)  

Hora 
De Partida  09:30 

De Chegada  23:00 

Quilómetros  
Diário  464 

Acumulado  2235 

Site para consulta 
http://www.visitdijon.com/en/  
http://www.lisasdotcom.com/dijonthingstodo.htm 

Tal como gostamos de fazer em França de manhã houve baguete fresca e croissants para o pequeno-almoço 

comprados na padaria local, localizada mesmo ao lado da área. Após o pequeno-almoço rumámos ainda 

cedo para Dijon, já que esta etapa seria sem dúvida mais longa. Percorridos que estavam os cerca de 

primeiros 215 km do dia, chegamos a Dijon e como o nosso objectivo passava por ir dormir já mais perto da 

Alemanha neste dia, optámos não por ir para um camping e deslocação em autocarro para o centro, mas 

antes sim tentámos encontrar um estacionamento perto do centro.  

 

Consultado o nosso GPS, assinalava uns 3 parques de estacionamento não cobertos perto do centro, 

acabámos por conseguir estacionar num parque junto à Praça da República (GPS 47º 19’ 34’’ N 05º 02’ 40’’ 

E), e, dirigimo-nos ao Turismo que fica junto à catedral de Dijon. Obtivemos os mapas, os quais em conjunto 

com as marcas numeradas no chão (conhecido como o percurso da Coruja), facilitam bastante a visita aos 

pontos principais de Dijon. 

 

Dijon é a capital da região Bourgogne, antiga capital dos Duques de Bourgogne. Os Duques na idade média 

tinham um império maior e mais importante que o da própria França! Para se ter uma ideia o ducado ia da 

atual Borgonha até a Suíça, e da Bélgica até a Holanda e o Luxemburgo. 

Só em 1678, sob o reinado de Louis XIV, é que a Borgonha foi anexada ao reino da França. 

Devido a isso, em Dijon tudo gira em torno dos ducs de Bourgogne: Philippe le Bon, Charles le Téméraire, 

Philippe le Hardi e Jean Sans Peur são nomes que estão presentes um pouco por todo o lado.  

Em França, Dijon é vista como uma cidade “mimada”. Aqui nunca passaram dificuldades, tendo mesmo a 

cidade sido preservada de todas as guerras e catástrofes pelas quais a França passou. 

Devido a isso, é possível num perímetro bem pequeno, encontrar em ótimo estado tanto casas medievais, 

daquelas com a madeira visível, ou palacetes (ou hôtels particuliers) da Renascença, altura em que Dijon era 

uma das cidades preferidas da abastada burguesia 
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\   

Dijon – Palais des Ducs de Bourgogne   Dijon  – Palais des Ducs de Bourgogne 
. 

Dijon, herdou dessa altura a fama de ser uma rica cidade burguesa, semelhante a Paris, só que claro 

atualmente bem mais pequena. Por isso é uma cidade que é perfeitamente possível visitar a pé, o que foi o 

que fizemos usando as dicas do turismo, ou seja usar os guias e fazer o já referido percurso da coruja, com 

isso visitamos todo o centro histórico e mais particularmente a catedral, a “Place de la Libération”, o “Palais 

des Ducs de Bourgogne”, e ainda outras igrejas, apesar de alguma chuva que nos obrigou a refugiar por 

alguns instantes, gostámos bastante da parte histórica de Dijon, onde visitámos demoradamente todo o 

património já referido, tendo dado por bem empregue esta passagem por Dijon. Após a chuva ter parado, 

fizemos um lanche para retemperar forças numa das esplanadas da praça. 

  
Dijon – Catedral  exterior e interior  
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Dijon – Interior Catedral     Dijon  – Arco do Triumfo 

 

  
Dijon  – Percursos assinalados no passeio Dijon  – Place de la Libération 
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\  
Dijon – Centro histórico    Dijon – Centro histórico 

\  
Dijon – Centro histórico    Dijon – Centro histórico 

 

Destacar ainda que sendo a bourgogne uma Região de vinhos e gastronomia por excelência, a sua mostarda 

é um ex-libres, pelo que se recomenda vivamente que aproveitem para comprar este produto.  No nosso caso 

fizemos uma paragem numa loja para comprar vários frascos da famosa Mostarda de Dijon, já depois de 

estarmos a ser atendidos é que demos conta, que estamos em presença de uma loja Luso-Espanhola, ou 

seja é propriedade de marido espanhol e esposa portuguesa, a loja chama-se Vazquez José. 

 
Após a visita, apanhámos a auto-estrada em direção a Kayserberg, tendo de imediato voltado a chuva 

acompanhada de vento. Com o mau tempo a continuar e a noite a cair, resolvemos parar na área de serviço 

de Sochaux da A.E. onde jantámos no respetivo restaurante, ficando reconfortados. As zonas de restauração 

das auto estradas Francesas, decididamente têm um ar mais convidativo do que as de Portugal.  

Depois de jantar dirigimo-nos para a A.S. de Kayserberg, já nossa conhecida do ano anterior, onde tivemos 

uma noite tranquila. 
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8º Dia 

Data 28 de Agosto de 2010  

Percurso 
Início   Kaysersberg (FR)  48º 08’ 14’’ N  07º 15’ 37’’ E  

Fim  Freiburg (DE)  47º 59’ 58’’ N  07º 49’ 32’’ E  

Visitas  Cité de l'Automobile e Cité du train Mulhouse (FR)  

Hora 
De Partida  10:15 

De Chegada  19:00 

Quilómetros  
Diário  130 

Acumulado  2365 

Site para consulta 
http://citedelautomobile.com/fr/home 
http://citedutrain.com/ 

 

 
Kayserberg  – Estacionamento e pernoita na A.S. 

 

O dia nasceu encoberto e chuvoso, de manhã fomos à povoação de  Kaysersberg, já nossa conhecida. O 

objetivo passava por, a pedido do filho mais velho, tentar comprar outra cegonha de peluche para fazer 

companhia à do ano anterior, sendo essa a principal razão para que fosse este o local de pernoita, em vez 

de ficarmos mais perto de Mulhouse. Começámos por comprar um Bretzel para cada elemento da família, 

não faltou igualmente a obrigatória passagem pela padaria, para aquisição das baguetes, aproveitámos para 

fazer a manutenção na A.S. antes de sair. 

Paragem inicial na “La Pommerie” (semelhante a um supermercado de frutas, mas propriedade da quinta à 

qual está agregada) já nossa conhecida do ano anterior, maçãs, pêssegos, sumo de maçã (com validade que 

dá para trazer para casa), entre outros, ficámos bem abastecidos de frutas.  

Era tempo de seguir para Mulhouse, primeiro destino o Museu do Automóvel (Cité de l'Automobile). 

Estacionamento no parque respetivo (47º 45’ 36’’ N   07º 19’ 53’ E’), havendo staff do próprio parque que nos 

auxilia a encontrar um lugar para a nossa autocaravana. 

 

Este museu, no fundo, nasceu da obsessão de Fritz Schlumpf pelos automóveis. Trata-se de uma 

extraordinária história, que tem o seu início imediatamente após o término da Segunda Guerra Mundial. 
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No início do séc. XX nascem, em Itália, os irmãos Hans e Fritz Schlumpf, filhos de pai suíço e mãe da região 

da Alsácia, sendo que os filhos ficaram com a nacionalidade suíça. 

 

Hans, no início da sua carreira, dedica-se à área bancária, Fritz, desde novo esteve ligado ao comércio e 

produção de Lã. Mais tarde acabaram por unir esforços, comprando uma fábrica onde se dedicaram à 

produção de lanifícios. Durante os anos 40 e 50, vão adquirindo total ou parcialmente outras empresas de 

lanifícios. 

Durante o decorrer da 2ª Guerra Mundial, os irmãos viram o seu negócio continuar a prosperar, já que se 

serviram da nacionalidade suíça (neutros, portanto) e conseguiram manter a empresa a laborar, quer na 

fábrica de Mulhouse quer noutra que abriram, entretanto. Numa altura em que havia escassez de matéria-

prima, os irmãos até aos exércitos em conflito vendiam, por um preço inflacionado, facilitado pela ausência 

de concorrência. Com o fim da guerra, os irmãos estavam em absoluto contraste com a economia europeia, 

a qual estava de rastos, enquanto os irmãos Schlumpf tinham uma fortuna incalculável.  

Esta fortuna possibilitou que mais tarde nos anos 60, começasse a nascer esta fantástica coleção, com 

aquisição em segredo por parte de Fritz de centenas de viaturas antigas, sendo o objetivo principal a marca 

Bugatti. Onde quer que houvesse um para venda, fosse qual fosse o lugar do mundo onde estava, Fritz 

comprava. Foi tendo os seus contactos espalhados por todo o mundo (França, Suíça, Inglaterra, Itália, 

Alemanha e Estados Unidos). Conta-se que comprava lotes de carros, desde que incluído estivesse algum 

Bugatti, a maior parte das vezes com preços inflacionados. Ao que consta chegou a comprar um lote de 30 

Bugatti na América. Adquiriu ainda o carro de uso pessoal de Ettore Bugatti, nada mais nada menos que o 

Bugatti Royale Type 41, coupé Napoléon de 1930, o qual nunca tinha saído da Família Bugatti até ser 

adquirido por Fritz Schlumpf. Com toda esta obsessão, não admira que o número de Bugattis da coleção 

tenha ultrapassado largamente a centena de unidades. 

 

  

Cité de l'Automobile – Bugatti’s para todos os gostos 
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Cité de l'Automobile – Bugatti’s para todos os gostos 

  

Como já referimos junto com os Bugatti, vieram outros veículos, de diversas marcas, tendo o número de 

veículos chegado a uma tal dimensão, que a meio dos anos 60 resolveram fechar a fábrica de fiação de 

Mulhouse para os guardar, ficando exclusivamente a outra a laborar. À fábrica fechada foram chegando os 

veículos, de comboio e em segredo, a qual foi sendo preparada e decorada ao pormenor pelos irmãos, com 

o objetivo de abrirem um Museu. Só que toda esta loucura desbaratou a fortuna, o que a juntar à conjuntura 

difícil da primeira metade dos anos 70, com a crise do petróleo, levou mesmo à falência dos Schlumpf, a meio 

dos anos 70. Os funcionários, sabendo os rumores de que os seus patrões gastavam fortunas a colecionar 

carros, em 1977 iniciaram um violento protesto, o que levou o sindicato dos trabalhadores a invadir aquilo que 

acreditavam ser a outra fábrica de fiação encerrada, deparando com um espetáculo completamente 

inesperado de cerca de 500 carros, e a fábrica completamente transformada num espetacular Museu prestes 

a abrir, onde, para se ter uma ideia, chegaram até ao pormenor de substituir os pilares da fabrica por outros 

de ferro que mandaram fundir de propósito, os quais constituíam uma réplica dos Candeeiros da Ponte 

Alexandre III em Paris.  
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Cité de l'Automobile – Inúmeros Candeeiros réplica da Ponte Alexandre III e as bancas! 

  

O Museu ficou na posse da comissão de trabalhadores até que sob a ação entre outros do “Maire” (presidente 

da câmara) de Mulhouse, do Automóvel Clube de França e do Governo Francês, bem como de Jean Panhard, 

esta coleção recebeu a classificação de interesse histórico, protegendo ainda que todo este patrimônio 

pudesse sair para o estrangeiro. 

Possivelmente, todo este esforço despendido no museu teria o objetivo de reabilitar economicamente os 

Schlumpf, só que com estes acontecimentos, nunca ficaremos a saber se isso ocorreria ou não, já que eles 

deixaram a França e nunca mais voltaram. 

 

O Museu foi nacionalizado e ao que consta o governo Francês não pagou o suficiente por este riquíssimo 

património, tendo entregue ao executor de falência apenas um pouco mais de 40 Milhões de Francos (consta 

que a famosa Christie’s terá avaliado em 325 milhões de Francos esta coleção). Em 1982, o museu abre as 

portas com o nome de Museu nacional do Automóvel. Em 1989 o Museu foi rebatizado como Museu Nacional 

- Coleção Schlumpf, o que acaba por ser justo, atendendo a quem tanto fez, para que seja possível visualizar 

esta coleção que retrata a história do automóvel no mundo. Os irmãos deram o pontapé de partida, contudo 

o museu não parou de evoluir e de crescer desde aí.  

Finalmente em 2006, o museu sofreu uma profunda reestruturação, tendo sido ampliado e foi rebatizado como 

«Cité de l'Automobile–Musée national–Collection Schlumpf». Tendo ganho vários novos veículos para 

exposição 

 

Sabendo a história, é mais fácil perceber o facto de parecer que entramos num Museu da Bugatti e não 

automóvel.  

Comprámos bilhete conjunto Cité de l’Automobile- Cité du Train - 17,5 €, Adulto, 12,6 €, Crianças, mas a 

segunda grátis, tendo levado um pouco mais de 2 horas no museu. As coleções, segundo o site do museu, 

encontram-se divididas em quatro partes: 
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• A aventura automóvel  

• Competição automóvel 

• As obras de arte da indústria automobilística  (Chefs-D'Oeuvre), 

• O Espaço Bugatti Veyron 

Contudo, na nossa opinião, deveria ser considerada uma quinta: 

• Miniaturas e brinquedos antigos. 

 

No interior do museu decorria uma feira de vinhos e produtos regionais, a qual não permitiu ver o Museu com 

o detalhe e pormenor que merecia, para o que teriam sido necessárias 3 a 4 horas, e também dificultou a 

visibilidade e captação de fotografias dos modelos, devido espaço acrescido das bancas e do aglomerado de 

pessoas. 

 

Também teria sido necessário efetuar o almoço no interior, só que na zona de restauração não havia nada 

que agradasse aos pequenos, os quais no final estavam com alguma fome e por isso impacientes. 

Não foi possível a apreciação da coleção das obras-primas (Chefs-D'Oeuvre), cujo espaço estava interdito 

devido a problemas técnicos (possivelmente elétricos, já que estava tudo escuro), o que nos causou uma 

certa frustração (e a obrigação de lá voltar), já que estávamos com alguma ansiedade para ver estas cerca 

de 80 obras primas dos anos 30, nomeadamente o Rolls Royce Silver Ghost e os dois Bugatti Royale Type 

41, coupé Napoléon de 1930, que foi somente produzido em 6 exemplares, dos quais só três foram vendidos. 

Para se ter uma ideia, este veículo foi desenhado por Ettore Bugatti, a pensar no mercado dos Reis, 

imperadores, etc., só que aparentemente não terá cativado esse nicho de mercado, ficando a situação da 

empresa delicada, já que o investimento foi grande, este veículo pesava mais de 3 toneladas, tinha um motor 

de 12 700 cm3 cerca de 300 CV e comportamento em estrada semelhante aos outros Bugatti’s mais 

desportivos.  
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No início da visita, pudemos apreciar o que é possivelmente o primeiro catálogo automóvel do mundo, e uma 

vitrina com vários símbolos usados pelo automóvel ao longo da história. 

  

Panhard & Levassor primeiro catálogo     Vitrina com os simbolos 

A seguir a aventura automovel: 

  

Panhard & Levassor de 1892     Panhard & Levassor de 3,5 Cv de 1894 

  

Benz de 1898 5CV e 20Km    De Dion Buton de 1902 
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Quadri Ciclo Peugeot de 1905     Renault TorpedoTypeAx de 1911 

  

Mercedes Type 28 de 1924     Bugatti de 1927 

  

Bugatti Type 40 de 1929     Bugatti Torpedo Grand Sport de 1930 
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Alfa Romeo 8C2 de 1932     Bugati Roadster Grand Sport de 1932 

  

Alfa-Romeo Roadster Grand Sport 1933 Type 8 C    Fiat Roadster 508S de 1936 

  

Prototipo Arzens La Baleine de 1938   Panhard&Levassor Dynavia 1948 
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Mercedes 300SL1955     Renault 4cv 1956  e Citroën 2cV 1948 

  

Peugeot 204 e Renault 16     Devido às bancas  o Citroën DS e o SM só de costas 

 

Visitámos a seguir a zona da competição: 

  

Mercedes 38-250 SS bilugar sport de 1929   Talbot Monolugar 1948 240Cv 250Km 
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BNC 527GS sport de 1926 entre 2 Bugatti 35  Bugatti 32 bilugar de 1923 & Panhard 1930 

  

Ferrari 500 TRC bilugar de 1957    Lotus 33 F1 de1963 

 

  

Panorâmica abrangente da zona competição  Renault F1 RE40 1983  de Alain Prost 
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Maclaren Peugeot MP4/9 1994    Renault 5 Renault Megane e Citroen C4 

 

Seguiu-se a zona Bugatti Veyron, este extraordinário superdesportivo com performances absolutamente 

estonteantes marcou o renascimento desta mítica marca, apenas alguns números da unidade fotografada:  

1881 Kg, 16 Cilindros 8.000 Cm3 4 turbos, 1000 CV de potência! Tudo isto para chegar aos 407 Km/h e 2,5 

seg dos 0 aos 100 km/h! Sendo o carro de estrada mais rápido, na versão de fábrica sem modificações 

  

Cité de l'Automobile – Bugatti Veyron 

 

A colecção Jammet com 101 Miniaturas e carros de brincar, constitui também um grande atractivo de visita, 

como referimos nós achamos que merece ser considerada como a 5ª parte do museu: 
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Cité de l'Automobile – Citroën Torpedo Type C 1926 o grande e os pequenos 

  
Cité de l'Automobile – Brinquedos para todos os gostos 

 

Após esta visita, seguimos diretos para o Museu do Comboio, onde almoçámos no respetivo parque (47º 44’ 

57’’  N  07º 17’ 39’’ E) antes de entrar.  

 

A criação de um museu de caminhos-de-ferro, é uma ambição francesa a qual começa no início do Século 

XX, no âmbito da exposição universal de Paris. Logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, são 

considerados vários locais, mas por motivos vários nunca foi concretizado.  

Em 1961, é tomada a decisão por parte da direção de material circulante, de reunir num armazém em Chalon-

sur-Saône próximo de Dijon todo material que se encontra preservado. Precisamente no mesmo ano, pela 

mão de Jean-Mathis Horrenberger, a sociedade Industrial de Mulhouse cria uma comissão encarregada de 

avaliar a possibilidade de criar um museu Ferroviário na vila, com a vantagem de a câmara oferecer o terreno 

onde seria implementada. O projeto foi aprovado pela SNCF em 1969.  

No princípio de 1971, começam a chegar a um antigo armazém do SNCF em Mulhouse Norte as primeiras 

locomotivas, vindas de Chalon-Sur-Saône, tendo ficado pronto em 1976. Em Março de 2005 passa a designar-

se Cité du Train, sendo considerado o melhor museu europeu do comboio.  

A divisão do museu apelidada de «Le Parcours spectacle» (Percurso espetáculo) encontra-se dividida nas 

seguintes temática: 
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O comboio e a montanha : 

Esta parte é muito escura (dificultando e muito a obtenção de fotos), mas é possível visualizar uma locomotiva 

equipada com um quebra-gelo, permitindo assim que avançasse mesmo com a linha bloqueada pela 

neve/gelo, um pequeno filme permite tomar conhecimento da saga do caminho-de-ferro na conquista das 

montanhas, desafiando os Pirenéus ou os Alpes. 

 
Cité du Train – Locomotiva com quebra-gelo 

Os Comboios oficiais  : 

Como o nome indica aqui encontram-se alguns comboios especiais, usados por chefes de estado e 

Imperadores. É possível encontrar-se por exemplo a locomotiva a vapor Forquenot, com bandeiras da França 

e o vagão da Imperadora Eugénia, equipada com sala de jantar. 

  

Locomotiva a vapor Forquenot   Vagão da Imperadora Eugénia 
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O comboio e a guerra 

A zona que tenta retratar o papel do comboio nas guerras. Para além de carruagens bélicas, encontra-se 

retratado um acidente de comboio derivado de um atentado de guerra,  

 

  

Acidente de Guerra    Vagão Bélico 

Os trabalhadores 

Com papel essencial nos caminhos-de-ferro, sem dúvida os seus trabalhadores, aqui é prestada homenagem, 

algumas profissões já desaparecidas, o mecânico que ia no comboio, os da retaguarda, como os de mudança 

de linha, guarda-freios, carregadores de bagagem etc. 

 

\   

Trabalhador na estação de Mulhouse  Trabalhador num vagão de reparação 
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A Viagem de comboio 

Comparar as carruagens de diferentes classes, desde a 4ª classe até à pulmann, passando por uma 

carruagem do famoso expresso do oriente. 

 

O Comboio e as férias 

 

Destaque para o papel do comboio na descoberta das várias regiões. A liberdade que o comboio proporcionou 

ao cidadão de se deslocar para outro local para fazer férias ou turismo.  

A evocação deste tema é feito através de uma gare numa estância balnear, e da famosa Micheline, nascida 

de uma ideia de d’André Michelin, o qual após fazer uma viagem de comboio, achou que o constante martelar 

das rodas de comboio era desconfortável, e resolveu desenhar uma automotora com rodas de borracha à 

semelhança dos carros. 

  

Cité du train – Automotora Micheline de 1936 

 

Passa-se a seguir para «L’aventure ferroviaire» , o qual se dedica principalmente ao próprio material em si, 

locomotivas, carruagens automotoras, tudo isto bem documentado e dividido em plataformas cada uma 

reportando à sua época.  

 

Na plataforma nº1  encontramos o material do Século XIX, com destaque para a «Locomotive a vapeur type 

111 Budicom nº 33 Saint-Pierre»,  a qual é a locomotiva a vapor mais antiga que se encontra preservada na 

Europa, pesa 17 toneladas o seu vagão de carvão pesa 10 e atinge a velocidade de 60 Km/h. Existem outras 

locomotivas e outras carruagens que tentam ilustrar o que foi o inicio do caminho de ferro em França e como 

rapidamente cobriu o território Francês 
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Cité du train – Locomotive a vapeur type 111 Budicom nº 33 Saint-Pierre 

 

A Plataforma Nº2 , mostra-nos o material do início do século XX, com destaque para algumas carruagens e 

as primeiras locomotivas elétricas permitindo abrir linhas no centro de Paris, com percursos na grande maioria 

subterrâneos. Quanto às locomotivas a vapor, os engenheiros lutam por recordes de velocidade 

  

Cité du train – Locomotiva electrica    Cité du train – Locomotiva a vapor rápida. 

A Plataforma Nº3 , retrata o período de 1919 a 1938. É altura para o desenvolvimento das locomotivas 

elétricas e diesel bem como as automotoras. Destaque para a presença de uma automotora desenvolvida por 

Ettore Bugatti, chamada de presidencial, devido a que a sua inauguração foi feita com uma viagem do 

presidente Albert Lebrun. Esta locomotiva, aproveitava o motor desenvolvido para o Bugatti Royale Type 41 

(ver Cite de l’Automobile), o qual não teve sucesso comercial, esta locomotiva tinha um perfil bastante 
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aerodinâmico e alcançava 140 km/h. Tendo sido aliás detentora de um recorde do mundo de velocidade tendo 

atingindo 196 km/h em 1937 na linha Paris-Strasbourg. 

   

Cité du train – Automotora Bugatti de 1934 

 

A Plataforma nº4  é um espaço dedicado ao tema comboio para todos, demonstrando que também os VIP 

viajam de comboio nos chamados viaturas de salão. Várias carruagens presentes nesta plataforma estiveram 

à disposição de pessoas famosas, um dos mais fortes exemplos é a carruagem «Grande Duchesse» do final 

do século XIX, com excelente mobiliário e uma rica decoração interior. Por contraste mostra que o comboio 

também transporta o correio. 

 

Cité du train – Carruagem luxuosa  

 

A Plataforma nº5   a qual pretende assinalar a criação do SNCF (Sociedade Nacional dos Caminhos de Ferro 

Franceses), o visitante é convidado a passar a porta que é a sede em Paris na rue Saint Lazare 88. Esta 

plataforma pretende lembrar o pós-guerra, e as dificuldades da SNCF assim que a mesma terminou, o material 

circulante estava devastado, com muitas locomotivas inutilizadas, e sem que a indústria francesa conseguisse 

fornecer as unidades suficientes. Aqui se pode observar as locomotivas fornecidas pela América e Canada e 
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ainda uma carruagem presidencial onde viajaram vários presidentes Franceses a qual foi convertida de uma 

carruagem de 4ª classe. 

 

Cité du train – Carruagem presidencial 

 

Plataforma nº6  De 1950 a 1960 Retrata a substituição progressiva das locomotivas a vapor pelas locomotivas 

a diesel, a última locomotiva a vapor sai da fábrica em 1952. Aqui estão várias locomotivas excecionais 

algumas das quais bateram recordes de velocidade, quer a diesel quer elétricas, lugar ainda para apresentar 

algumas das últimas locomotivas a vapor. 

 

Cité du train – Locomotiva diesel 

 

A Plataforma nº7 representa o período de 1960 a 1970. Sob o signo de velocidade e conforto para todos. 

Desenvolvimento das viagens internacionais, possibilitando cruzar a fronteira sem mudar de comboio, que a 

o Trans Europe Express é exemplo. Ligando Paris a Bruxelas e Amesterdão, a 200 km/h. 
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Plataforma nº8 , Período retratado de 1970 a 2010. O aparecimento do comboio rápido, cujo expoente 

máximo é o TGV. Lugar ainda para o simulador do recorde do mundo (574.8 km/h), para experimentar a 

sensação do instante mais rápido de sempre no mundo em matéria de ferroviária. 

 

 

 

   

Cité du train – Simulador de Velocidade  Cité du train – Locomotiva elétrica velocidade 200 km/h  

 

As crianças gostaram muito deste museu, havendo ainda depois disto, uma zona com algumas miniaturas 

elétricas de comboios, bem como ficaram encantadas com o referido simulador de TGV. A visita termina com 

uma loja onde é possível comprar, vários artigos relacionados com comboios, brinquedos, canetas, porta-

chaves, ou seja, o habitual. Atenção às fotos, já que pela luminosidade muitas acabam por ficar tremidas.  

 

Um pouco cansados, depois das visitas a estes 2 museus, foi altura de cruzarmos a fronteira para a Alemanha 

seguindo diretos para a já nossa conhecida A.S. de Freibourg (parece mais um camper Park), o qual nos iria 

servir de local de pernoita, é necessário dirigirmos à receção para fazer o pagamento já que o parquímetro 

automático não se encontra em uso. Pagámos 7 € pela pernoita. Esta foi mais uma noite chuvosa, o que 

começava a ser uma constante destas férias, só que desta feita veio acompanhada pelo frio. 
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9º Dia 

Data 29 de Agosto de 2010  

Percurso 
Início   Freiburg (DE)  47º 59’ 58’’ N  07º 49’ 32’’ E  

Fim  Legoland  (Gunzburg )(DE)  48º 25’ 38’’ N  10º 18’ 00’’ E  

Visitas  Triberg (DE)  

Hora 
De Partida  11:00 

De Chegada  19:00 

Quilómetros  
Diário  272 

Acumulado  2637 

Site para consulta 
http://www.triberg.de 
http://www.world-waterfalls.com/ 

 

  
Freiburg  – Estacionamento e pernoita na A.S. 

 

Como conhecíamos a cidade do ano anterior optámos por levantar, tomar o pequeno-almoço e seguir viagem, 

a qual foi feita com tempo encoberto, mas sem chuva. Decisão recaiu por fazer o percurso tranquilamente por 

estradas secundárias, o que nos revelou pequenas povoações muito agradáveis, e as paisagens verdejantes 

da Floresta Negra as quais são muito repousantes. Cerca da hora do almoço chegámos a Triberg a qual tem 

as maiores quedas de água da Alemanha, não tirámos as coordenadas do parque, existem, contudo, vários 

parques em que todos eles têm alguns lugares maiores onde facilmente se estaciona a autocaravana. Após 

um almoço rápido na AC, fomos ao nosso objetivo: a visita às cascatas, a entrada é paga, com exceção das 

crianças até aos 7 anos que é grátis. 



 

CampingCar Portugal : O Portal Português de Autocaravanismo 
URL : http://www.campingcarportugal.com   E-Mail : info@campingcarportugal.com           Pag: 46 de 93 

 

 

Triberg – Esquilo junto à bilheteira do parque. 

 

Considerámos que valeu bem a pena, foram cerca de 2 horas de visita ao longo do respectivo parque verde, 

cerca de 167 metros em 3 percursos possíveis à escolha: Vermelho, Verde e Amarelo, sendo o Vermelho o 

mais difícil e o Verde o mais fácil. É-nos fornecido um mapa, para nos orientarmos no percurso escolhido, 

tendo nós optado pelo intermédio (o Amarelo). Como curiosidade no balcão de atendimento, são vendidos 

saquinhos com amendoins, para alimentar os esquilos, os quais podem aparecer no percurso, nós optámos 

por não comprar e o que é certo, é que infelizmente não vimos nenhum esquilo. 

 

  

Triberg – Queda de água               Triberg – Queda de água 
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Ficámos de facto impressionados, com este parque das quedas de água. Tirámos próximo de 100 fotos. 

  

Triberg – Queda de água               Triberg – Próximo da entrada 

 

Os mais novos, também adoraram este parque, como se nota: 

  

Triberg – Queda de água               Triberg – Queda de água 

O gosto de circular no parque não se esgota nas quedas de água, existem mais motivos de interesse: 
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Triberg – Há sempre mais uma surpresa              Triberg – Relax em familia 

 

A não perder ainda nesta povoação os edifícios decorados (um pouco como outras povoações da Alemanha,), 

bem como as lojas que só por si já constituem um espetáculo, encontram-se relógios de cucos em quase em 

todas as lojas. 

  

Triberg – Lojas tradicionais    Triberg – Mais lojas tradicionais 

  

Triberg – Hotel de arquitetura tipica   Triberg – Centro 
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Claro o destaque em termos de lojas de relógios, vai para a “Haus der 1000 Uhren” (Casa dos 1000 relógios), 

situada um pouco mais abaixo da entrada para as quedas de água, logo por cima da entrada podemos ver 

um relógio de cuco e uma montagem animada de uma família de ursos, lá dentro observamos a maior coleção 

da região de relógios de cuco da floresta negra. São duas enormes salas com uma variedade impressionante 

de relógios de cuco, incluindo alguns inéditos, que nos surpreendem, vale bem a pena visitar esta loja. 

A destacar ainda, o Museu Heimat (Heimat Museum), o qual retrata a história e cultura da Floresta Negra, 

com exposições sobre relógios, a atividade mineira e outros. 

 

   

Triberg – Heimat Museum   Triberg – Haus der 1000 Uhren 

Com tanto motivo de interesse e lojas para ver, já estava a ficar tarde, e, por isso cancelámos a visita ao maior 

relógio de cuco, o qual fica fora de Triberg a cerca de 3 km das Cascatas. 

Optámos por efetuar o resto do percurso do modo mais rápido até à Legoland, já que os nossos bilhetes eram 

para os próximos 2 dias.  

As coordenadas indicadas para a Legoland, reportam ao início da estrada que nos leva até ao Feriendorf, a 

qual não existe no GPS, contudo basta seguir a mesma durante cerca de 500 metros para chegarmos à 

receção. 

 
Legoland – Estacionamento e pernoita no Feriendorf 
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9º e 10º Dia 

Data 30 e 31 de Agosto de 2010  

Percurso 
Início   - - 

Fim  -  - 

Visitas  Legoland  (Gunzburg )(DE) 

Hora 
De Partida  - 

De Chegada  - 

Quilómetros  
Diário  0 

Acumulado  2637 

Site para consulta http://www.legoland.de/ 
 

 
Legoland – Caminho do Feriendorf para o parque de diversões 

 
 

 

Ao contrário do que aconteceu no ano anterior, desta feita apanhamos um tempo miserável com frio e chuva, 

o que praticamente inviabilizou a utilização dos divertimentos aquáticos, no 2º dia decidimos comprar um 

blusão impermeável quente para o mais novo e luvas para os dois, que estavam a ficar desconfortáveis com 

o frio. Desta vez ficaram os divertimentos todos vistos, alguns até repetidos, até porque devido às condições 

meteorológicas alguns divertimentos de água encontravam-se indisponíveis. Mas nem o mau tempo nos fez 

dar por mal empregue esta nossa segunda passagem pela Legoland. 
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Legoland – Divertimento aquático encerrado.  Legoland – Quase que equipados para a neve. 

 

Perdemos a cabeça e aproveitámos para comprar a prenda de Natal dos nossos filhos, nada mais nada 

menos que dois grandes comboios da Lego, funcionando a pilhas e com comando sem fios. 

As noites foram bastante frias, o que a juntar a nos termos esquecido das mantas da cama, nos obrigou pela 

primeira vez em viagens de verão a usar nas três noites na Legoland (e mais umas 2 vezes noutros locais da 

Alemanha) o aquecimento da autocaravana.  

 

   
Legoland – Cadeiras queda-livre   Legoland – Divertimento a pedais 
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Legoland – Bionicle divertimento bastante puxado Legoland – Academia da Lego. 
 
 

  
Legoland – Até nos W.C o tema dos quadros é lego  Legoland – Lego Frabik, espectacular painel 
 
Para finalizar a visita ao parque, na saída temos uma exposição com vários locais emblemáticos a nível 

mundial, intregalmente construídos com Lego, constitui sobre si um enorme motivo de atração 

 

  
Legoland – Exposição       Legoland – Exposição 
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Legoland – Exposição       Legoland – Exposição 
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12º Dia 

Data 01 de Setembro de 2010  

Percurso 
Início   Legoland  (Gunzburg ) (DE) 48º 25’ 38’’ N  10º 18’ 00’’ E  

Fim  Bad Bayersoien (DE)  47º 41’ 15’’ N  10º 59’ 49’’ E  

Visitas  Oberammergau (DE)  

Hora 
De Partida  10:30 

De Chegada  18:30 

Quilómetros  
Diário  176 

Acumulado  2813 

Site para consulta 
http://www.virtualtourist.com/travel/Europe/Germany/Bavaria/Oberammergau-
32777/TravelGuide-Oberammergau.html  
http://www.fischer-oberammergau.de/  

 

Um despertar mais difícil, motivado pelo cansaço de 2 dias no parque temático. Depois do pequeno-almoço, 

fomos à zona de serviços, fazer a manutenção da AC. Terminada a operação, o caminho era Oberammergau 

(estacionamento no parque aconselhado para AC’s-47º 35’ 56’’ N 11º 03’ 13’’). 

Oberammergau a qual é conhecida principalmente pelas representações da paixão de Cristo que são feitas 

de dez em dez anos, na qual estão envolvidas centenas de figurantes, exclusivamente naturais que sejam 

residentes. Apesar de 2010, ser ano de representação os respetivos preços eram proibitivos, pelo que não 

assistimos a nenhuma. Reza a história, que esta tradição começou devido a em 1633, os seus habitantes 

terem feito uma promessa que fariam esta representação periódica, se fossem poupados da peste, tendo a 

primeira sido feita em 1634, tradição que se manteve até aos nossos dias.. 

Situada perto dos Alpes e no vale do Rio Ammer, a pequena Oberammergau, tem tudo para atrair o visitante, 

trazendo-nos à memória algumas povoações desta zona visitadas no ano anterior. 

  
Oberammergau – Rio Ammer              Oberammergau – Atraente moradia com vista para os Alpes 
 

A característica principal desta povoação, é efetivamente as inúmeras lojas com artigos religiosos, sendo 

particularmente conhecidas as esculturas de madeira, de todos os tamanhos feitas localmente, em volta do 

tema da paixão de Cristo. Tendo nós aproveitado para comprar algumas recordações da nossa passagem, 
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uma delas claro, uma representação de cristo em madeira, e, para absorver na memória as pinturas dos 

prédios pintados com motivos religiosos, segundo alguns é uma influência artística da Itália.  

  
Oberammergau – Loja num edifício típico.   Oberammergau – Edifício com cenas de Cristo 

 
A igreja de S.Pedro e S.Paulo também mereceu a nossa atenção, contudo o que nos ficou mesmo na retina, 

foi o pequeno e atraente centro, os seus edifícios tradicionais, as lojas e as esplanadas. 

  
     Oberammergau – Hotel típico                        Oberammergau – Igreja de S.Pedro e S.Paulo 
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Oberammergau – Centro com várias lojas e esplanadas. 

 

  
Oberammergau – edifício no Centro  Oberammergau  – A nossa fiel companheira também foi avaliar 
 
Desta feita não houve o gelado para cada um antes do regresso à A.C, o tempo não puxava para isso, 

optámos antes por um lanche de café para nós, e leite com chocolate para as crianças, acompanhado de uns 

bolinhos, numa das bonitas esplanadas. 

No caminho para o parque passámos e entrámos numa loja de artigos de papelaria, com preços e variedade 

convidativos, onde aproveitámos para adquirir algum material escolar para os filhos tendo em vista o ano 

letivo que se aproximava a passos largos. 

 
Dirigimo-nos então para Bad Bayersoien para pernoitar na respetiva A.S. (ou contrário do que é usual na 

Alemanha nesta A.S. só se paga a água). Esta A.S. fica situada junto a um quartel dos Bombeiros.  
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13º Dia 

Data 02 de Setembro de 2010  

Percurso 
Início   Bad Bayersoien (DE)  47º 41’ 15’’ N  10º 59’ 49’’ E  

Fim  Vaduz (Lichtenstein )  47º 08’ 13’’ N  09º 30’ 39’’ E  

Visitas  Castelo de Linderhof (DE) e Castelo de Neuschwanstein (DE)  

Hora 
De Partida  10:20 

De Chegada  21:00 

Quilómetros  
Diário  269 

Acumulado  3082 

Site para consulta 
http://www.schlosslinderhof.de 
http://www.neuschwanstein.de/englisch/palace/index.htm  

 

 
Bad Bayersoien – Zona de Serviços 

A noite foi sossegada e silenciosa, pelo que acordámos completamente recuperados do cansaço de dois dias 

de visita à Legoland e da visita a Oberammergau, o tempo parecia finalmente mudado com direito a Sol 

presente para nos voltar a aquecer, lembrando-nos que afinal ainda estávamos no Verão. Antes de deixar a 

A.S. aproveitámos só para efetuar os despejos na respectiva área, nada de reabastecer já que íamos passar 

a fronteira para o lado Suíço e como eles costumam pesar as AC’s, nada como ir o mais leve possível, também 

por isso o depósito de combustível estava somente a ½, e estávamos a tentar não reabastecer. Fomos diretos 

ao Castelo de Linderhof, o qual não tínhamos visitado no ano anterior, (GPS 47º 34’ 10’’ N  10º 57’ 26’’ E), o 

caminho até ao Palacio, por si só já é um motivo de destaque. 
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A caminho de Linderhof – Com esta paisagem como companhia. 

 

À chegada ao Palácio temos de destacar a organização mais uma vez impecável, havendo pessoal (os quais 

falam várias línguas) para nos orientar até ao estacionamento, a envolvente do estacionamento por si  

só já merece destaque. 

 
Linderhof – Junto ao estacionamento 

 Apesar de mais pequeno que os outros Castelos do Rei Ludwig II, não fica nada atrás em imponência. Na 

nossa retina, ficaram a sala de espelhos, um candeeiro de vidro com 108 velas. No exterior, queremos 

destacar: o jardim da frente repleto de estátuas e a Gruta de Vénus totalmente artificial. É necessário lá ir 

para absorver a mística deste castelo. Não existe áudio guia em Português, tem, contudo, um dossier com a 

visita documentada em Português para retirar toda a informação possível. 
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Linderhof – Exterior 

   

Linderhof – Detalhe superior  Linderhof – Panoramica Geral 

   

Linderhof – Traseiras  Linderhof – Jardins 
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Linderhof – Caminho de acesso à gruta  Linderhof – Túnel no jardim no aceso à gruta 

 

Pena é a dificuldade de tirar fotos nesta gruta artificial, aquando da extração constatámos que a maior parte 

delas estava tremida, portanto quando lá forem tenham muita atenção a este pormenor. 

   

Linderhof – Jogo de luzes na gruta artificial 

 

Almoço rápido num snack-restaurante de apoio ao castelo antes de sair, altura de provar o schnitzel e o 

Sauerkraut (chucrute), quanto aos mais pequenos a escolha foi mais tradicional, ou seja, as salchichas. 

Com o estômago reconfortado, colocamo-nos a caminho do Castelo de Neuschwanstein, em relação ao qual 

a visita tinha sido interrompida a meio no ano anterior (ver 

https://campingcarportugal.com/files/relatosViagens/RelatoAlemanha2009.pdf) , por isso tínhamos vontade 

de lá voltar. Apesar do curto percurso entre os 2 castelos (cerca de 40 km), o nosso Tom-Tom levou-nos a 

atravessar a fronteira para a Áustria e de novo para a Alemanha, ele lá saberá que esse é o caminho mais 

rápido entre os 2 castelos. 
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Austria – Passagem casual 

 

Tal como no ano anterior, estacionámos no parque P3 em Hohenschwangau (que tem uma zona preferencial 

para AC’s), tendo os bilhetes para o Castelo obrigatoriamente que ser comprados aqui na bilheteira, não 

servindo de nada subir aos castelos sem bilhete. Organização tipicamente Alemã, distribuindo logo aqui as 

pessoas pelos diversos horários de visita possíveis aos castelos. Ao contrário do ano anterior não fomos de 

charrete para o Neuschawanstein, tendo optado pelo autocarro, que é efectivamente mais barato, mas 

também nos deixa mais longe, tem contudo a vantagem de passarmos por uma ponte onde se tem uma 

panorâmica excelente para o castelo, de onde conseguimos tirar fotos espectaculares deste castelo, avista-

se ainda o castelo de Hohenschwangau, o qual tinha sido por nós visitado no ano anterior.  

  

   
Neuschwanstein – Vista da referida ponte   Neuschwanstein – Pose na ponte 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

CampingCar Portugal : O Portal Português de Autocaravanismo 
URL : http://www.campingcarportugal.com   E-Mail : info@campingcarportugal.com           Pag: 62 de 93 

 

  
Neuschwanstein – Vista mais geral           Neuschwanstein – Vista para o castelo de Hohenschwangau 

 
Este castelo é de visita obrigatória e dispensa comentários, basta referir que inspirou o Walt Disney para o 

desenho do castelo da Bela Adormecida, referir que pessoalmente nos impressiona mais o exterior do que o 

interior, pelo menos a parte visitável, a destacar ainda o facto de termos áudio guia em Português. 

 

  
Neuschwanstein – À espera de entrar. 

 

Depois da visita regressámos a pé ao parque de estacionamento e colocamo-nos a caminho do nosso 

objectivo desta noite Vaduz. O nosso percurso leva-nos a passar a fronteira Alemanha - Suíça, para poucos 

metros mais à frente entrarmos no Lichtenstein, o qual não tem fronteira com a Suíça ao abrigo de um acordo 

entre os países. Tínhamos referenciado do campingcar infos a possibilidade de pernoita no parque de 

estacionamento do Estádio, assim efectivamente aconteceu, entrámos no parque e lá se encontravam 2 ac’s. 

Aproveitámos para tirar uma foto noturna ao palácio. O parque é pago, mas é relativamente barato, pagámos 

somente 3 Francos Suíços pela pernoita e pela manhã em que estivemos a visitar. 
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Vaduz – Foto noturna ao Palácio do Príncipe. 
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14º Dia 

Data 03 de Setembro de 2010  

Percurso 
Início   Vaduz (Lichtenstein ) 47º 08’ 13’’ N  09º 30’ 39’’ E  

Fim  Bellinzona (CH)   46º 12’ 48’’ N  09º 02’ 20’’ E  

Visitas  Chur (CH) e Bellinzona (CH)  

Hora 
De Partida  11:20 

De Chegada  19:00 

Quilómetros  
Diário  164 

Acumulado  3246 

Site para consulta 
http://www.tourismus.li/en/ 
http://www.myswitzerland.com/fr/coire-ville-alpine.html 
http://www.bellinzonaturismo.ch/fr.aspx 

 

  

Vaduz – Estacionamento e pernoita no parque do Estádio 

 
Infelizmente a visita ao Palácio do príncipe não é permitida, ficámos só com as fotos noturna e diurna para 

recordar.  

 

Vaduz – Foto diurna ao Palácio do Príncipe. 
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Visitámos o centro, essencialmente constituído por uma zona pedonal, onde se podem visualizar edifícios e 

algumas estátuas modernas, encontramos aqui entre outros um Museu Filatélico. Nota-se que o nível de vida 

é elevado, dando para notar que a maioria da população com que nos vamos cruzando, tem de ar de ser 

ligados à alta Finança. 

Antes de terminar a visita, fomos ainda aos correios onde aproveitámos para enviar alguns postais para a 

família e amigos.  

 

  
Vaduz – Toque rural na cidade financeira e os alpes ainda com neve! Vaduz – Praça central  
 

  
Vaduz – Estatuas junto à Camara Muncipal   Vaduz – Catedral 
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Vaduz – Panoramica da zona pedonal.                  Vaduz – Centro, Réplica do Palácio do Príncipe 
 

Após a visita, a deslocação de cerca de 40 km para Chur (em italiano Coira, em francês Coire) na Suíça, onde 

estacionámos no parque de estacionamento do teleférico (GPS 46º 50’ 46’’ N  09º 31’ 30’’) o qual é pago (1,20 

CHF/Hora). Chur faz parte das cidades cuja língua é o Alemão, e segundo consta é a cidade mais antiga da 

Suíça. Como todas as cidades de língua Alemã da Suíça, não tentem falar Francês com os habitantes, que, 

eles não vêm isso com bons olhos, Alemão ou em alternativa Inglês, Francês é que não! 

Em Chur, visitámos a Igreja de St Martin e o centro histórico, o qual tal como outras cidades da Suíça merece 

bem uma visita sem pressas.  

 

   
Chur – Igreja de St Martin exterior e Interior 

 
A parte antiga de Chur é imperdível! A zona que se chama Praça das Arcas, são casinhas coloridas que foram 

renovadas na década de 70, mas foram originalmente construídas durante a Idade Média, ficando junto ao 

muro que circulava e protegia a cidade.  
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Chur – A Praça das “Arcas” 

   

  
Chur – Centro 
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Chur – Centro     Chur – Na entrada da Praças das “Arcas”, músico de rua 

 
Após uma refeição ligeira aqui em Chur, vamos percorrer os cerca de 120 km que nos separam de Bellinzona. 

Aqui chegados estacionámos num grande parque público (GPS 46º 11’ 47’’ N 09º 01’ 21’’ E). 

Belinzona é uma cidade onde se fala Italiano e que é património da UNESCO desde 2000, e onde a história 

se encontra bem presente, quer no seu lindo centro histórico com edifícios antigos, das suas praças, quer 

pelos famosos três castelos, o Castelgrande, o Castelo de Montebello, e o Sasso Corbato. Nós subimos a pé 

ao Castelo Grande para visitar, que é aquele que fica mais perto do centro histórico, apesar de ainda ser 

puxada a subida, mas têm-se uma vista espectacular para a cidade. 

    
Bellinzona – As Muralhas do CastelGrande  Bellinzona – Centro, edifício da Camara Municipal 
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O edifício da Câmara Municipal, também merece um destaque, com a sua torre e o relógio no topo. 

  
Bellinzona – A igreja o edifício com os bustos dos filósofos, e a praça com as suas esplanadas. 

A destacar ainda a igreja, o edifício que fica situado mesmo lado, tendo na fachada bustos de filósofos 

famosos. Famoso ainda o mercado de rua, que se estende da Praça Nossetto, e um pouco pelo resto do 

centro histórico, realiza-se ao sábado. 

  
Bellinzona – O seu centro imperdível!  

 

  
Bellinzona – Pátio interior da Câmara, o centro visto das muralhas  
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O Castelgrande é um antigo forte de defesa construído sobre formações rochosas naturais, fica perto do 

centro da cidade e tem uma vista espetacular tanto do centro bem como dos dois outros castelos de Bellinzona. 

A construção original é de 1473, mas muitas partes são anteriores, já tendo sido alvo de restauro algumas 

vezes. 

 

  
Bellinzona – Os outros dois  Castelos vistos das muralhas do CastelGrande 

  
Bellinzona – Visita ao CastelGrande 

 

Motivos suficientes para estarmos cansados quando cerca das 19:00 recolhemos ao camping TCS de 

Bellinzona. Aqui fomos recebidos por um jovem casal bem simpático os quais são os gerentes do camping. 

Após termos feito o check-in e estacionados e ligarmos o frigorífico a gás (como temos painel solar de verão 

nunca pedimos eletricidade nos camping’s), tivemos a má surpresa de constatar que o gás se tinha acabado. 

Nunca nos tinha acontecido isto em férias, mas a conjugação da primeira garrafa se ter acabado no primeiro 

dia em Espanha, e como nos esquecemos das mantas da cama, houve 4/5 dias na Alemanha onde tivemos 



 

CampingCar Portugal : O Portal Português de Autocaravanismo 
URL : http://www.campingcarportugal.com   E-Mail : info@campingcarportugal.com           Pag: 71 de 93 

 

de recorrer ao aquecimento durante a noite, o que levou a que segunda bilha se tivesse esgotado. Fomos 

pedir ajuda aos nossos simpáticos anfitriões do camping, Não nos puderam ajudar, apesar de terem bilhas 

de gás os adaptadores eram diferentes e eles não tinham para vender, mas só exclusivamente as bilhas. 

Pedi, contudo, a eletricidade (a qual eles nem quiseram cobrar), para ligar o frigorífico, e encomendámos o 

jantar no restaurante deles, cuja ementa selecionada foi Carbonara e Lasanha. Ao mesmo tempo deram-nos 

um mapa de Bellinzona e o nome de uma casa (Casa Colombo) situada na Via Dogana, onde no dia a seguir 

de manhã nos seria possível comprar uma bilha de Camping Gás mais tubo e redutor que nos iria resolver o 

problema para o resto das férias. Deixámos ainda encomendado pão e croissants para o pequeno-almoço do 

dia seguinte. 
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15º Dia 

Data 04 de Setembro de 2010  

Percurso 
Início   Bellinzona (CH)  46º 12’ 43’’ N  09º 02’ 20’’ E  

Fim  Lugano (CH)   45º 59’ 50’’ N  08º 54’ 38’’ E  

Visitas  Locarno (CH)  

Hora 
De Partida  09:45 

De Chegada  18:45 

Quilómetros  
Diário  80 

Acumulado  3326 

Site para consulta http://www.myswitzerland.com/fr/locarno.html 
http://www.lugano-tourism.ch/fr/32/informations-touristiques.aspx 

 
Bellinzona – Lugar no camping 

 
Após passarmos pela A.S. do Camping para efectuar a manutenção, um pouco antes das 10:00 estávamos 

de saída do Camping rumo ao primeiro objetivo do dia, a loja Colombo. Selecionámos outro parque de 

estacionamento, que acabou por ser melhor que o do dia anterior, com mais lugares, mais espaçoso e mais 

perto de onde íamos (GPS 46º 11’ 23’’ N 09º 00’ 50’). Saímos da loja Colombo com a sensação de que os 

Suíços desta zona onde falam Italiano, são extremamente expansivos e simpáticos, ou pelo menos os 

habitantes de Bellinzona. O vendedor ajudou-nos com todo o material que iríamos necessitar, a garrafa 

Camping Gaz (de 2,75 kg), redutor, tubo e braçadeiras, ficaram por 171 Francos Suíços, sendo que o foi caro 

foi por não termos a garrafa vazia (quase 100 Francos o vasilhame). O vendedor ainda deu uma pequena 

pistola de água a cada uma das crianças. Regresso à AC e em cerca de 20 minutos estava instalado o 

Camping Gaz e o frigorífico de novo a funcionar, um alívio pela resolução do problema.  

Cerca das 11:30 estávamos a caminho de Locarno, onde estacionamos no parque de estacionamento 

recomendado pelo Bordatlas (GPS 46º 09’ 39’’ N  08º 48’ 09’’ E), o qual é amplo tem grandes lugares e fica 

junto ao lago Maggiore.  A deslocação para o centro foi feita precisamente junto ao lago. 



 

CampingCar Portugal : O Portal Português de Autocaravanismo 
URL : http://www.campingcarportugal.com   E-Mail : info@campingcarportugal.com           Pag: 73 de 93 

 

  
Locarno – Caminho pelo Lago Maggiore 

 

Chegados ao centro apanhámos o funicular que nos leva ao Santuário da Madona del Sasso, ao qual vale a 

pena a visita, incluindo pela vista que se tem do centro da cidade. O Santuário é o principal ponto de atração 

de Locarno, a criação do santuário foi motivada pela visão da Virgem Maria que o irmão Franciscano 

Bartolomeo d'Ivrea teve na noite de 14/15 de agosto de 1480.  

O interior é muito decorado e com várias figuras. 

  
Locarno – Bartolomeo d'Ivrea    Locarno – Santuário de Madona del Sasso 
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Locarno – Santuário, um vitral e relógio de Sol. 

 

  
Locarno – O Santuário e a vista sobre Locarno e Lago Maggiore 

 

Depois da visita, descemos para o centro o qual foi visto com calma, de referir ainda que no centro estava a 

decorrer uma concentração de Vespas, precisamente na zona principal a visitar do centro, ou seja, a Piazza 

Grande.  
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Locarno – Centro      Locarno – Concentração de vespas na praça 

 

  
Locarno – Centro, Piazza Grande  

 

  
Locarno – Piazza Grande e Centro 
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A destacar ainda a Catedral (que visitámos o interior) e o seu Castelo. 

  
Locarno – Interior da Catedral e o Castelo. 

 

Nas nossas visitas anteriores não tínhamos estado ainda na zona Italiana da Suíça, mas estávamos a gostar. 

Partimos com destino ao camping TCS de Lugano “La Piodella”, o qual se revelou muito agradável, localizado 

junto ao lago e com muito boas condições. Local ideal para descansarmos um pouco do cansaço das visitas, 

este camping tem área de serviço para AC’s, zona de jogos para as crianças incluindo até uma parede de 

escalada, piscina e animação noturna na época alta. Aqui pedimos a eletricidade para pouparmos a “pequena” 

Camping Gaz.  

 
Lugano – As crianças na parede de escalada do camping 
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16º Dia 

Data 05 de Setembro de 2010  

Percurso 
Início   Lugano (CH)  45º 59’ 50’’ N  08º 54’ 38’’ E  

Fim  S.Remo (IT)   43º 55’ 53’’ N  08º 05’ 55’’ E  

Visitas  Swiss Miniatur (Melide) (CH) – Autodromo de Monza (IT)  

Hora 
De Partida  10:45 

De Chegada  21:00 

Quilómetros  
Diário  369 

Acumulado  3695 

Site para consulta http://www.swissminiatur.ch/ 
 
Como a ideia passava por ficar a conhecer o parque Swiss Miniatur, e as praias Mediterrânicas de São Remo, 

não pensávamos em visitar Lugano, até porque quem viaja com crianças tem que por vezes intervalar as 

visitas seguidas às povoações com outros motivos de interesse para que eles venham sempre com gosto. 

Sendo assim após efetuar a manutenção matinal na A.S. do camping fomos direto à Swiss Miniatur, o parque 

de estacionamento é muito pequeno e é difícil estacionar a nossa autocaravana, nós resolvemos o problema 

estacionando junto à estação de Caminho-de-ferro (GPS 45º 57’ 15’’ N 08º 57’ 01’’). 

Aqui no parque, como o nome indica, encontramos à escala, edifícios, pontes, comboios, barcos em 

movimento em lagos, tudo num ambiente e paisagem tipicamente Suíço! 

 

  
Swiss Miniatur        Swiss Miniatur  

 

As crianças gostaram bastante deste parque, tendo passado uma manhã bem divertida.  
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Swiss Miniatur  Que diversão!      Swiss Miniatur  

 

Temos ainda um comboio igualmente à escala com várias carruagens no qual podemos dar a volta a todo o 

parque.  

 

  
Swiss Miniatur        Swiss Miniatur  

 
Com a quantidade de edifícios históricos e cidades retratas, foram mais de cem fotos tiradas, pelo que o difícil 

mesmo é fazer uma seleção. 

Chegada a hora do almoço, o mesmo foi feito no restaurante do Swiss Miniatur.  

 

Após o almoço rodas ao caminho, que a fronteira com Itália estava aqui mesmo ao lado, a cerca de 18 km. O 

caminho para Sanremo leva-nos a passar muito perto de Monza e do seu autódromo, o qual está integrado 

num parque urbano, não levávamos na ideia visitar nem Monza nem Milão, isso há de ficar para outra 

oportunidade em que o foco da viagem de férias seja mesmo Itália, pelo que somente por espírito de 

curiosidade e brincadeira, fomos espreitar por breves instantes a localização do autódromo, e respirar o seu 

ambiente. Surpreendeu-nos o facto de o autódromo estar integrado num parque urbano extremamente 

arborizado, sendo possível observar famílias que aí foram passar o domingo. 
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Devido a no domingo seguinte, se disputar o grande prémio de Formula 1, foi ainda foi possível observar a 

entrada dos camiões da Bridgestone.   

 

  
Monza – Entrada do Autódromo    Monza – Entrada do Autódromo 

 

Após estes breves momentos, eis-nos em direção a Génova pela autoestrada, fazendo a etapa com um ritmo 

rápido, o objetivo era chegar ao camping entre Génova e Sanremo que tínhamos selecionado pela internet, o 

qual tinha acesso direto a uma praia desta região mediterrânica chamada de Riviera Italiana, a tempo do 

mergulho de final do dia. Aí chegados foi a desilusão, disseram-nos que o camping estava esgotado, o que 

nos causou alguma estranheza, já que estávamos a 5 de Setembro e final de fim de semana, fomos tentando 

mais alguns camping’s a seguir, todos eles recusavam a nossa entrada, até que num deles percebi porquê, 

eles não estão para ocupar uma parcela para quem só vai estar uma noite, um deles disse-me que o mínimo 

era uma semana, o que me levou a perceber as negas anteriores, seria pelo número de noites e não pelo fato 

de estar cheio. Ainda tentámos uma A.S. na zona, que estava indicada nos POIS de um site italiano que eu 

tinha extraído para o GPS, mas também esta privada e murada porque já tendo passado das 19:00 se 

encontrava encerrada, e os autocaravanistas Italianos que estavam no seu interior, não se aproximaram do 

portão apesar dos meus chamamentos insistentes. Após estes fracassos, perdemos a vontade de 

experimentar a praia, e o objetivo passou simplesmente por encontrar um lugar seguro para jantar e dormir e 

seguir viagem no dia seguinte, mais à frente encontrámos o camping IL Frantoio, o qual estando mais um 

pouco afastado da praia, sendo necessário utilizar ou o autocarro ou transporte próprio para chegar à praia, 

nos recebeu bem por somente uma noite, sendo assim cerca das 21:00 estávamos estacionados. Após o 

jantar, foi tempo de tomarmos algumas notas, e tomar algumas decisões para os dias que faltavam. A noite 

foi tranquila e definitivamente o bom tempo tinha regressado. 
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17º Dia 

Data 06 de Setembro de 2010  

Percurso 
Início   S.Remo (IT)  43º 55’ 53’’ N  08º 05’ 55’’ E  

Fim  St Tropez (FR)   43º 15’ 53’’ N  06º 40’ 19’’ E  

Visitas  Praia St Tropez (FR)  

Hora 
De Partida  10:15 

De Chegada  15:30 

Quilómetros  
Diário  209 

Acumulado  3904 

Site para consulta http://www.ot-saint-tropez.com/ 
 

 
SanRemo – Estacionamento e pernoita no camping IL Frantoio 

 

Após a noite bem dormida, tínhamos tomado a decisão de desistir da praia na Riviera Italiana e tentar a da 

Riviera Francesa, nomeadamente em St Tropez já nossa conhecida de 2004. Pelo que após pagarmos o 

camping, fizemo-nos a caminho da fronteira de Itália com a França. Paragem num supermercado para 

comprar produtos tipicamente italianos (Massas, tomate especial para rechear pizzas, etc.), o almoço foi já 

em solo Francês, e cerca das 15:30 estávamos estacionados numa A.S. Privada de Saint Tropez que pertence 

a um Autocaravanista a qual está a 400 Metros da Praia. Tarifa de 11 € (caro para o que oferece) por noite + 

2,5 Electricidade + 1 € por Jetton para cada banho. De referir que o panorama mudou um pouco em relação 

aquando da anterior passagem em 2004, as autocaravanas continuam impedidas de estacionar em quase 

todos os parques do centro de St.Tropez, mas apareceram, contudo, inúmeras áreas de serviço privadas, 

entre Saint Maxime e St Tropez. 

A tarde foi inteiramente dedicada à praia, a temperatura da água estava boa, embora menos quente do que 

esperávamos, a areia é que era um pouco má para os nossos padrões (coberta com alguns detritos, 

nomeadamente com diversos pequenos pedaços de paus e canas), sendo melhor na de Saint Maxime em 

que estivemos em 2004. Resolvemos regressar cedo à autocaravana, para jantar e apanhar o autocarro para 

fazermos um passeio noturno por St Tropez, planos que foram furados pelo facto de o último autocarro a 

circular ser às 19:00, pelo que acabamos por ficar pela AC, fazendo uns jogos familiares a quatro. 
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18º Dia 

Data 07 de Setembro de 2010  

Percurso 
Início   St Tropez (FR)   43º 15’ 53’’ N  06º 40’ 19’’ E  

Fim  Avignon (FR)   43º 57’ 08’’ N  04º 47’ 57’’ E  

Visitas  Aix En Provence (FR)  

Hora 
De Partida  09:45 

De Chegada  19:00 

Quilómetros  
Diário  220 

Acumulado  4124 

Site para consulta http://en.aixenprovencetourism.com/  
 

  
St Tropez – Estacionamento na A.S.   St Tropez – Estacionamento na A.S. 

 

Saída em direção em Aix-en-Provence. Pelo caminho junto a uma oficina, encontrámos um veículo que foi 

um dos símbolos do comercio/industria de França do pós 2ª guerra mundial, e que agora já é um pouco raro 

de encontrar, trata-se da Citröen HY, que em Portugal se tornou conhecida como a carrinha do peixe ou então 

da biblioteca itinerante, a nossa primeira aproximação ao mundo do autocaravanismo, foi mesmo com uma 

destas ex- biblioteca itinerante da Fundação Calouste Gulbenkian. 
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Perto de Aix-En-Provence  – Símbolo da França industrial do pós guerra. 

 

Viemos encontrar uma povoação pouco amigável para as autocaravanas, quase todos os parques com barras 

de altura, para evitar o estacionamento das mesmas. Depois de alguma pesquisa, e, quando estávamos 

próximo de desistir, conseguimos encontrar um parque para estacionar (GPS 43º 31’ 15’’ N  05º 27’ 37’’ E), 

na saída do parque está a paragem da navette (M1) cujo bilhete é 1€ por pessoa, a paragem mais conveniente 

é na rotunda Mirabeau, a qual é mesmo junto ao posto de turismo e paragem do petit-train. Fomos ao turismo 

buscar os guias, e a seguir apanhámos o comboio o qual nos deixa com uma panorâmica geral desta 

povoação que é chamada a “Capital histórica da Provença”, é uma cidade universitária, e que tem um grande 

património arquitetónico, tem ainda vários museus para se visitar: Museu Granet(pintura, escultura, 

arquelogia), Museu de Tapeçaria, Museu de História Natural, Museu Antigo de Aix, etc. Após a visita efetuada 

pelo comboio, percorremos as ruelas típicas e visitamos alguns dos locais selecionadas através da visita de 

comboio. No final, tempo para cada um de nós comer um crepe (com recheio de doce, chocolate ou gelado) 

confecionados na hora, no exterior de uma espécie de mercearia (épicerie).  

 

  
Aix En Provence- Fonte na rotunda Mirabeau  Aix En Provence- Centro histórico 
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Aix En Provence- Interior da igreja   Aix En Provence- Centro histórico 

 

Após a visita, a Navette levou-nos de volta à AC, para irmos em direção de Avignon, na qual tínhamos previsto 

a pernoita no camping “La Bagattele”, do qual basta atravessar uma pequena ponte para se aceder ao centro 

da cidade. O camping estava com bastante afluência razão pela qual já não tínhamos disponíveis lugares 

com eletricidade, lá tinha a pequena “Camping Gaz” de se aguentar e alimentar o frigorífico. 

Após o jantar fizemos uma pequena visita noturna a Avignon, com todos os cincos elementos viajantes, para 

tirar ideias para o dia seguinte. Para quem não quiser usar o camping, tem ao seu dispor um parque de 

estacionamento onde as AC’s são autorizadas e com Navette para o centro de Avignon. 

 

   
Avignon- Visita noturna em Família 
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Avignon- Vista noturna da Pont Saint-Bénezet   Avignon- Muralhas e centro à noite 
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19º Dia 

Data 08 de Setembro de 2010  

Percurso 
Início   Avignon (FR)   43º 57’ 08’’ N  04º 47’ 57’’ E  

Fim  A.S. de Narbonne Plage (FR)  43º 08’ 51’’ N  03º 09’ 14’’ E  

Visitas  Avignon (FR)  

Hora 
De Partida  15:30 

De Chegada  20:00 

Quilómetros  
Diário  244 

Acumulado  4368 

Site para consulta http://www.avignon-tourisme.com/home-1-2.html 
 

 

Avignon- Lugar no La Bagatelle 

Manhã inteiramente dedicada à visita a Avignon, a qual tem muito para ver. Começámos pelo Palácio dos 

Papas, onde compramos o bilhete conjunto para visita ao Palácio e à Pont Saint-Bénezet (ou Pont d’Avignon) 

sobre o rio Rhône, onde temos ao nosso dispor áudio guias, para melhor compreendermos a história do 

Palácio e da ponte. 

  
Avignon- Palácio dos Papas    Avignon- Palácio dos Papas no interior 
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Avignon é conhecida principalmente pelo facto de ter sido a residência dos Papas entre 1309 e 1377 período 

em que lá residiram 7 papas, havendo uma altura em que se deu uma crise na igreja, em que havia 

simultaneamente papa em Roma e em Avignon, essa crise terá terminado por volta de 1417, contudo Avignon 

manteve-se como propriedade papal até que na Revolução Francesa foi incorporada no Resto da França por 

volta de 1790.  

  
Avignon- Palácio dos Papas no interior    Avignon- Acesso ao Museu papal 

 

De referir ainda que a Pont Saint-Bénezet  foi construída no Século XII, e foi danificada várias vezes quer por 

guerras quer por inundações do Rhône, tendo sido por várias vezes reconstruída, sendo a sua última 

reconstrução no Século XVII, sendo actualmente património mundial pela UNESCO . 

  
Avignon- Pont   Saint-Bénezet 

 

Mas avignon é mais do que o Palácio dos Papas, é uma bela cidade muito interessante com diversos 

monumentos e belas fachadas tudo isto dentro das muralhas ainda bem conservadas as quais foram 

construídas precisamente durante o período em que foi residência dos papas. 
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Avignon- Esplanadas na praça central   Avignon- Hotel da Vila 

 

\   
Avignon- Panorâmica das muralhas e vila Avignon- Animação junto ao Palácio 
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Avignon- Panorâmica do centro da vila   Avignon- Ponte levadiça na porta de entrada 

  
Avignon- Banco de França    Avignon- Centro, fachada com janelas falsas 
 

Tudo isto fez com que a manhã passasse num ápice, o que me levou a deslocar-me na companhia do meu 

filho mais velho, ao camping para retirar a AC, para um parque perto do camping, já que a partir do meio-dia, 

teria que pagar mais um dia, e o nosso objetivo não era dormir nesse dia em Avignon. Regresso ao centro 

histórico, para apreciar os restantes pontos de interesse. Terminada a visita, tempo para um almoço ligeiro 

numa das esplanadas junto ao palácio dos papas, até porque definitivamente tinha voltado o tempo de Verão 

o que convidava mesmo ao uso da esplanada. Seria esta a última visita ao pormenor destas férias, o final das 

mesmas começava a aproximar-se pelo que era bom fazer ainda alguns km’s no final deste dia.   

 
Cerca das 15:00, eis-nos assim a caminho da  A.S. de Narbone Plage,  a qual é privada, tem muitos lugares, 

certamente mais de 50. A tarifa é de 7 € serviços incluídos, tendo acesso directo à Praia. A explorar melhor 

numa próxima visita 

 



 

CampingCar Portugal : O Portal Português de Autocaravanismo 
URL : http://www.campingcarportugal.com   E-Mail : info@campingcarportugal.com           Pag: 89 de 93 

 

.20º Dia 

Data 09 de Setembro de 2010  

Percurso 
Início   A.S. de Narbonne Plage (FR)  43º 08’ 51’’ N  03º 09’ 14’’ E  

Fim  Salou (ES)  41º 04’ 39’’ N  01º 08’ 20’’ E  

Visitas  - 

Hora 
De Partida  10:15 

De Chegada  18:00 

Quilómetros  
Diário  383 

Acumulado  4751 

Site para consulta - 
 

 

  
A.S. Narbone Plage- Estacionamento   A.S. Narbone Plage – A praia ao lado 

 
A zona de serviços é dupla permitindo assim que estejam duas AC’s em simultâneo. Mesmo assim, devido à 

sua lotação e à baixa pressão da água, tem-se algum tempo de espera. No caminho para Salou passámos 

primeiro na loja Narbonne Accesoires (acessórios para autocaravanas e turismo de ar livre), e em seguida 

pelo supermercado Carrefour antes de deixar França. Cerca das 18:00 estávamos no nosso destino 

conhecido de outros anos: o Camping La Siesta em Salou. A tempo de um mergulho na piscina antes de 

jantar, depois do jantar, passeio noturno pela sempre cheia de animação Salou. A ideia inicial passava por 

uma ida rápida à praia na manhã seguinte para antes das 12:00 estarmos a caminho de Toledo. 
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Salou- Estacionamento no La Siesta  Salou – Visita noturna 
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21º Dia 

Data 10 de Setembro de 2010  

Percurso 
Início   - - 

Fim  - - 

Visitas  Salou (ES)  

Hora 
De Partida  - 

De Chegada  - 

Quilómetros  
Diário  0 

Acumulado  4751 

Site para consulta - 
 

Tal como no ano anterior, alterámos os planos e decidimos passar o dia na praia (lá tínhamos novamente a 

super-etapa para o dia seguinte), regresso ao camping ainda a tempo de as crianças irem dar um mergulho 

na piscina. 

De modo a não ser preciso lavar a louça etc. e deixarmos tudo arrumado para o dia seguinte, o jantar foi no 

restaurante do camping. Após o mesmo, passeio e gelado noturno para despida de Salou e... das férias. 
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22º Dia 

Data 11 de Setembro de 2010  

Percurso 
Início   Salou (ES)  41º 04’ 39’’ N  01º 08’ 20’’ E  

Fim  Terrugem  (PT) 38º 50’ 44’’ N  07º 20’ 55’’ W 

Visitas  - 

Hora 
De Partida  09:45 

De Chegada  01:00 

Quilómetros  
Diário  988 

Acumulado  5739 

Site para consulta - 
 

Era nossa intenção sair um pouco mais cedo, contudo só cerca das 09:45 é que saímos após a manutenção 

e pagar o camping. Cerca da hora do almoço páramos junto a um supermercado Alcampo (equivalente ao 

nosso Auchan), para aproveitar para adquirir os produtos que são mais baratos em Espanha. Almoço e 

compras feitas e arrumadas, eis-nos novamente cerca das 16:30 a caminho da Terrugem. Jantámos numa 

área de serviço de autoestrada, já depois de deixar para trás Madrid. Cerca da 01:00 (Portuguesas) 

estávamos a estacionar na nossa conhecida A.S. da Terrugem, tendo antes disso atestado de gasóleo como 

habitualmente na Galp de Badajoz. Noite tranquila como é habitual na Terrugem, boa para recuperar da longa 

etapa.   
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23º Dia 

Data 12 de Setembro de 2010  

Percurso 
Início   Terrugem (PT)  38º 50’ 44’’ N  07º 20’ 55’’ W  

Fim  Mem Martins  - 

Visitas  - 

Hora 
De Partida  12:00 

De Chegada  01:00 

Quilómetros  
Diário  199 

Acumulado  5938 

Site para consulta - 

  
Terrugem- Estacionamento e pernoita  Terrugem – Crianças com a “besta” de Avignon 

 

Alvorada ainda mais tardia que no ano anterior (10:30), ida à papelaria para compra de jornais e revistas 

portugueses para dar conta do que se passou na nossa ausência, compra de pão alentejano, e, como não 

podia deixar de ser, tomámos o nosso café português. Regresso à área onde aproveitámos para efetuar os 

abastecimentos e despejos, enquanto isso os filhotes brincaram com as “bestas” compradas em Avignon, em 

que as setas dão o lugar a rolhas de cortiça, já os alvos eram garrafas de plástico. Cerca das 12:00 estávamos 

a caminho de casa. Não podia faltar a também já tradicional paragem em Vendas Novas para almoçar as 

bifanas. Um pouco antes das 16:00, 23 dias e 5938 km depois eis-nos de volta a casa, Na nossa memória 

vão ficar as imagens dos lugares visitados, no dia a seguir era dia de trabalho, mas vínhamos com as nossas 

baterias carregadas para mais um ano de trabalho. 

Tal como ocorreu no ano anterior, não tivemos qualquer problema com autocaravana quer a nível de mecânica 

quer ao nível habitacional, o único contratempo foi mesmo o gás, resta dizer que a pequena Camping Gaz 

deu conta do recado, desde Bellinzona até Mem Martins, tendo dado para cozinhar, para alimentar o frigorífico 

e ainda para o Truma, quer para os banhos quer para a lavagem de louça, isto claro sempre que não ficámos 

em camping’s. 

Já estávamos a ansiar por planear a próxima viagem, para onde será? 


