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Mais uma vez, viemos compartilhar convosco estes prazeres da vida, que só nós que andamos por aí, é que sabemos 
dar o valor !!! 
Da mesma forma que muitos companheiros nos ajudaram a programar esta viagem, com os seus relatos, os quais 
agradecemos muito, fazemos questão de transmitir também alguma da nossa experiência, para quem desejar 
concretizar viagem para estes locais. 
Esta viagem foi realizada pelo Mário, Susana e os dois filhos, de 16 e 6 anos. 
Antes de começar queria deixar-vos outra dica, para quem tem pequenada. O Rodrigo (6 anos), levou a trotinete, e 
não é que ele para o final do dia estava mais fresco que nós !!! 
Ora aqui vai... 
 
1º Dia (24/06/2011) Faro – Portel: 185 Km 
 
A vontade era muita para abalar, assim, depois de um dia de trabalho, decidimos poupar uns Kms para o dia seguinte, 
pelo que, após o jantar lá fomos para Portel, onde pernoitamos junto à GNR e Bombeiros (GPS N 38º 18.525’ /W 7º 
42.216’). 
 
2º Dia (25/06/2011) – Portel – Palência: 597 Km 
 
Logo pela manhã (8:30) saímos de Portel, com a ideia de pernoitarmos em Palência.  
Gostámos desta Cidade e a Área de serviço fica a uns 200 metros do centro, pelo que, às 16:30, hora de chegada, 
ainda fomos conhecê-la a pé. A noite também é muito animada. 
 

 
As famosas varandas de Palência. Espanha 

 
Área de Serviço autocaravanas (AS) de Palência. Espanha 
(GPS N 42º 00.193´/W 04º 32.061´) 

 
Palência. Espanha 
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3º Dia (26/06/2011) – Palência – Biarritz: 348 Km 
 
Chegámos à Praia de Milady, por volta das 15:00, que fica a uns 5 kms de Biarritz. 
Ficámos na AS (GPS N 43º 27.919´/W 1º 34.298´) a uns escassos 100 m da praia de Milady. Nesta AS só podemos ficar 
até 2 dias. A polícia local durante a tarde vem tirar as matrículas para confirmar os dias de pernoita, e o valor diário é 
de 10 euros. 
 

Praia de Milady, em Biarritz.França. Praia de Milady, em Biarritz.França. 
 
4º Dia (27/06/2011) – Biarritz 
 
Pela manhã, apanhámos o autocarro que fica ao lado da AS, e que nos levou até Biarritz. Esta cidade é uma estância 
balnear, com muitas e bonitas praias, enquanto que a zona comercial também é muito agradável. 
Por volta das 15:00, apanhámos de volta o autocarro e lá fomos gozar a praia de Milady. 
 

Praia de Biarritz.França 
 

Biarritz.França 

 
Biarritz.França 
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5º Dia (28/06/2011) – Biarritz – Sourzac: 301 Km 
 
Neste dia, decidimos conhecer imaginem só “uma Duna”. Pelas pesquisas que fizemos, diziam que por ano tinha por 
volta de 1 milhão de visitas, então decidimos ir conhecê-la. 
Posso dizer-vos que foi uma tarde bem passada, pois realmente é fora do vulgar, e ao mesmo tempo divertimo-nos, 
não a subir!! Mas sim a descer!! 
Tem também um estacionamento grande, específico só para AC’s, onde pagamos 10 euros. 
Às 19:00 lá seguimos para a AS de Sourzac (grátis), muito limpa, sossegada e junto a um rio. 
 

 
A Dune du Pilat em Gironde.França 
 

 
A Dune du Pilat em Gironde.França 

 
A Dune du Pilat em Gironde.França 

 
AS de Sourzac.França 

 

 
 
6º Dia (29/06/2011) – Sourzac – Poitiers: 197 Km 
 
Logo pela manhã fomos conhecer a cidade de Periguex. Estivemos num mercado de rua. Gostamos muito de passear 
por estes mercados, pois é aqui que nós conhecemos a alma do Povo. À tarde seguimos para Poitiers. 
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Perigueux.França Mercado em Perigueux.França 
 

 
  
  
7º Dia (30/06/2011) – Poitiers 
 
O Parque Futuroscope em Poitiers, como o próprio nome indica, resume-se em temas direcionados para o Futuro. Foi 
um dia bem passado, e o Miguel e o Rodrigo adoraram.  
A maioria dos pavilhões apresentam filmes a 3 e 4 dimensões, mas todos muito diferentes. Na noite existe um 
espetáculo, onde predomina os laser’s e fogo de artificio. 
Dentro do recinto de estacionamento do parque temático, existe uma AS (GPS N46º 40.281´/ E 0º 22.218´), num 
espaço específico só para AC’s. Paga-se 10 euros por noite. 
 
 

 

Futuroscope em Poitiers.França Futuroscope em Poitiers.França  
 
8º Dia (1/07/2011) - Poitiers – Saumur: 91 Km  
 
Saímos cedo da AS de Poitiers, em direção a Angers. É uma cidade localizada no Vale do Loire, muito agradável. 
Aqui fomos visitar a Catedral e o Castelo onde tem um dos maiores tapetes medievais sobre o apocalipse. 
Por volta das 16:00 seguimos em direção a Saumur, sempre junto ao Vale do Loire, o que aconselhamos. 
Neste dia pernoitámos na AS de Saumur (grátis), com umas boas dezenas de autocaravanas, localizada numa mata 
com pinheiros. O único senão foram os mosquitos, tantos que nos vimos obrigados a recolher na autocaravana. 
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Angers.França 
 

 Catedral e Castelo de Angers.França 

Vale do Loire.França AS de Saumur (Grátis).França 
(N 47º 15.680’ W 0º 04.007’) 

 
 
9º Dia (2/07/2011) – Saumur – Chenonceaux: 106 Km  
 
Logo pela manhã fomos visitar o castelo de Saumur. 
Por volta das 12:00 seguimos em direção a Amboise, onde fomos visitar o Castelo, pois tinha a indicação que aqui 
estava sepultado o Leonardo Da Vinci. Depois de sairmos do Castelo, percorremos 1 km para conhecer onde 
Leonardo Da Vinci viveu os seus últimos três anos de vida (Le Clos Luce). 
Foram momentos únicos que as palavras, por muito que tente, não conseguem explicar!!! Aqui só temos sentimentos, 
e para nós foi de satisfação por termos o previlégio de lá estar !!! 
Às 19:00 saímos para Chenonceaux, onde pernoitamos numa paragem autorizada, na companhia de umas 10 AC’s 
(GPS N 47º 19’49.58’’ / E 1º 04´.04.01’’). 
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Saumur.França 
 

Amboise.França 

 
Castelo de Amboise – Túmulo de Leonardo Da Vinci.França 
 

 
Castelo de Amboise. 
Mausoléu onde se encontra sepultado Leonardo Da 
Vinci.França. 
 

Amboise 
Le Clos Luce-visita aos aposentos de Leonardo Da Vinci, onde 
viveu os seus últimos 3 anos de vida.França. 

Amboise 
Le Clos Luce – Nos jardins da casa onde viveu Leonardo, 
estão em exposição obras que ele inventou.França. 
 

 
 
10º Dia (3/07/2011) – Chenonceaux – Orleans – 113 Kms 
 
Fomos visitar logo pela manhã o Castelo de Chenonceaux, que tem forma de ponte sobre o Loire. É também 
conhecido pelo Castelo das Sete Mulheres. 
Depois das 14:00 seguimos em direção ao Castelo de Chambord, onde chegámos por volta das 16:00. É conhecido 
como um dos maiores dos castelos do Loire e dos mais espetaculares, no entanto, para nós a grandiosidade deste 
Castelo fica-se pela parte exterior. A nível interior, verifica-se alguma riqueza, mas muitas das salas e quartos estão 
vazios ou simplesmente com pinturas de arte contemporânea, para não dar um aspecto de “vazio”. Perante tamanha 
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publicidade sobre este Castelo, ficámos um pouco dececionados. É nestas alturas, que damos ainda mais valor ao que 
temos no nosso País. 
Depois da visita de Chambord fomos para Orleans, onde ainda tirámos uma foto à estátua de Joana D’Arc, e 
pernoitamos. 
 
 

Castelo de Chenonceaux. França 
 

Jardins do Castelo de Chenonceaux.França 

 
Castelo de Chenonceaux.França 
 

Castelo de Chambord.França 

Estátua de Joana D’Arc.Orleans:França 

 

 
   

 
11ºDia (4/07/2011) - Orleans - Pont de L'Arche – 222 kms 
 
Neste dia, tinhamos previsto ir ao Palácio de Versailles. Chegámos por volta das 12:00 e depois de almoçarmos 
pusemo-nos a caminho, no entanto, tivemos uma surpresa, o Palácio estava fechado, para restauração, pelo que, só 
nos restava apanhar o mini trem para conhecer os Jardins do Palácio.  
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O passeio não teve muito interesse, porque a maioria dos acessos ao Jardim estavam inacessíveis, pelo que, não 
vimos quase nada, e quando parava o trem eram por escassos minutos para tirarmos alguma foto. 
Por volta das 18:00 fomos diretos para a AS Pont de L'Arche, onde passamos uma noite tranquila na companhia de 
mais alguns companheiros. 
 
 

 
Palácio de Versailles.França 
 

 
Jardins do Palácio de Versailles.França 

 
AS de Pont de L'Arche.França. 
(GPS N49° 18′ 20.88′′ /E1° 9′ 21.384′′) 

 

 
12ºDia (5/07/2011) – Pont de L'Arche – Honfleur: 88 Km 
 
De manhã seguimos diretos para a cidade de Rouen, capital da Normandia, com as suas ruas medievais e a sua bela 
Catedral. Estacionámos num parque junto ao rio, na companhia de algumas AC’s. 
Esta cidade foi muito atingida na II Guerra Mundial, pelos alemães, tendo a Catedral e grande parte dos seus 
monumentos sido destruídos, no entanto, os mesmos têm vindo a ser recuperados desde que acabou a II Guerra, 
estando a Catedral neste momento ainda a ser reconstruída. 
Por volta das 16:00, seguimos para Le Havre, no entanto, optámos por desviar para Honfleur. É daqueles lugares que 
merece a nossa visita. Situada na Normandia, logo abaixo da Ponte da Normandia. A imagem que retemos de 
Honfleur é a de um postal. O seu cais e o seu porto convidam a um passeio pelas suas margens. 
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Rouen.França 

 
Catedral de Rouen.França 

 

 
AS La Riviere Saint Sauver 
(GPS N 49º 24’30.50´´/ E 0º 16’09.65’’) 

 

 
   
 
13ºDia (6/07/2011) – Honfleur – Arromanches: 98 Km 
 
Logo pela manhã, fomos conhecer duas famosas estâncias balneares (Trouville e Deauville). 
As duas cidades ficam mesmo ao lado uma da outra, porém com características diferentes. Enquanto que Trouville 
apesar de ser uma estância turística, é também um porto de pesca, Deauville está direcionado principalmente ao 
turismo de média e alta classe. 
 
À tarde fomos diretos para Arromanches, onde tem uma AS (GPS N 49º 20.342´/W 0º 37.531´), situada ao lado do 
Camping Municipal e muito perto da Vila. Existem poucos lugares para a procura que tem, pelo que, o melhor é 
tentar chegar cedo. 
Arromanches é uma vila muito turística que vive sobretudo da temática do Dia D. Tem o museu do desembarque, 
com bastante informação sobre a operação “Overlord” e em particular sobre os portos “Mulberry”, situado 
precisamente ao lado do local onde se ergueu o porto artificial construído pelos aliados em 1944 (“Mulberry B”). 
Trata-se de um dos mais importantes museus sobre a temática. Graças ao recurso de maquetes animadas e imagens de 
arquivo, ficamos com uma ideia muito clara sobre a construção e funcionamento desta obra gigantesca. 
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Trouville.França 
 

Deauville.França 

 
Arromanches.França 
 

Arromanches.França 

 
Arromanches.França Arromanches.França 
 
 
 
14ºDia (7/07/2011) – Arromanches - Mont-Saint-Michel: 133 Km 
 
Foi emocionante a nossa visita ao cemitério dos Americanos, junto à praia de Ohama, onde desembarcaram em 1944-
Dia D. Para ter acesso ao mesmo tivemos que ser revistados pelas tropas americanas, como se de um avião se 
tratasse. Dentro do museu que se situa dentro do cemitério, vimos filmes da II Guerra Mundial e a apresentação de 
muitos dos soldados que ali permanecem. 
O maior contributo que pudemos dar é nunca esquecer aqueles, que afinal nos libertaram. Gostamos da visita! Valeu 
a pena! 
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Por volta das 19:00, chegámos ao Mont-Saint-Michel (denominada por “A Maravilha do Ocidente”), uma ilhota 
rochosa de 80 m de altura e aproximadamente 1 km de perímetro. Está coroada por uma abadia, cuja origem remonta 
ao séc.VIII. Foi também uma fortaleza, cuja heroica resistência aos ingleses durante a Guerra dos Cem Anos, lhe 
valeu ser considerado um lugar simbólico de identidade nacional. 
É dificil de imaginar que depois da Revolução Francesa, esta ilha funcionou durantes várias décadas, como prisão do 
Estado, tendo sido encerrada apenas em 1863. Foi entretanto, preciso passar mais de 100 anos para que alguns 
monges beneditinos voltassem a instalar-se neste famoso rochedo. 
 
Com ainda era cedo, fomos até ao cimo da Catedral. A nossa intenção era visitá-la no dia seguinte, no entanto, 
quando fomos à bilheteira informaram-nos que uma das melhores alturas para conhecer a Catedral era a partir 
daquele horário, uma vez que não estava cheio de turistas e porque ao longo do percurso, podiamos assistir a 
espetaculo de laser e música. Ao chegarmos ao cimo da Catedral também assistimos a um espetaculo de Harpa, o que 
também teve a sua magia. 
 

Bateria de Longues-sur-mer.França 
 

Longues-sur-mer.França 

 
Praia de Ohama.França 
 

Cemitério Americano na Normandia.França 

 
Cemitério Americano na Normandia.França Mont-Saint-Michel.França 
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AS do Mont-Saint-Michel.França 
(GPS N 48º 38.121´/ W 01º 30.654´) 
 

 
Castelo do Mont-Saint-Michel.França 

Peregrinação vista do cimo do Mont-Saint-Michel.França 

 

   
 
15ºDia (8/07/2011) – Mont-Saint-Michel – Puy du Fou: 267 Km 
 
Assim que chegamos à AS de Puy do Fou fomos nos informar sobre o acesso ao parque temático para o dia seguinte. 
Foi então que tivemos conhecimento que ía decorrer um espetáculo durante a noite (O Cinescenie), estando já 
reservados milhares de lugares. Era tanta a loucura na bilheteira, que decidimos ir conhecer também.  
Foi um sonho de espetáculo!! Durante umas duas horas, contaram a história dos últimos 700 anos de França. O show 
principal ocorre à noite, num enorme palco ao ar livre, por trás do castelo em ruínas.  
 
Foram 1400 figurantes, onde se via desde a criança de colo até ao mais velho. No cenário houve de tudo um pouco, 
desde fogo, fogo de artificio, espetaculo de água, já não falando da quantidade e variedade de animais que entraram 
no cenário. Para quem pensar em assistir a este espetáculo, convém se informar, pois não se realiza todos os dias. 
Este não nos vamos esquecer!! 
 

 
Rua de comércio do Mont-Saint-Michel.França 
 

 
Espetáculo nocturno de Puy du Fou.França 
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Espetáculo nocturno de Puy du Fou.França 

 
Espetáculo nocturno de Puy du Fou.França 
 

 
   
16º Dia (9/07/2011) – Puy du Fou 
 
Foi um dia bem passado no parque temático Puy du Fou (GPS N 46º 53.604 /W 0º 55.904’), que apresenta 5 
principais atrações, cada uma dura entre 30 a 40 minutos, e representa o seguinte: 
 
- Idade Média – Batalha num castelo (O segredo do Lance). 

- Os Vikings - Numa fortaleza reconstruída no ano 1000, a história começa com um casamento na aldeia, pouco antes 
da chegada de um barco Viking, que surge debaixo d'água, e um santo caminhando sobre as águas. 

- Época Romana - Recriada num anfiteatro de 115 m de comprimento e 75 m de largura. Possui um tradicional 
desfile de pessoas e animais, combate de gladiadores , corridas de bigas e execuções. É definido durante o tempo de 
Diocleciano, quando houve grande inquietação. 
 
- O Fantasma Birds Dança - Show conjunto com dezenas de aves de rapina que surge das ruínas e voam sobre as 
cabeças dos visitantes. Os falcões são colocados sobre as cabeças de alguns visitantes usando chapéus pelos 
falcoeiros. Muitos dos pássaros maiores são libertos de um balão flutuando muito em cima. Isso acaba com cerca de 
uma centena de pássaros voando em volta da audiência. 

- Mosqueteiros de Richelieu - Com características Mosqueteiros , realiza luta de espadas e Gypsy meninas dançando 
Flamenco na água. Cavalos também executam técnicas especiais trote / salto. Realizada em completa escuridão, este 
é o único programa que é encenado dentro de casa. 

 

Parque temático de Puy du Fou (Época Romana).França 

 

Parque temático de Puy du Fou (Época Romana).França 
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Parque temático de Puy du Fou (Os Vikings).França 

 

Parque temático de Puy du Fou (Os Vikings).França 

 

 

Rua dentro do Parque temático de Puy du Fou.França 

 

 

Parque temático de Puy du Fou (Idade Média).França 

 

Parque temático de Puy du Fou (O Fantasma Birds 
Dança).França 

 

 

Parque temático de Puy du Fou (O Fantasma Birds 
Dança).França 
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AS de Puy du Fou.França 
(GPS N 46º53.655’ /W 0º 55.503´) 

 

 
17º Dia (10/07/2011) – Puy du Fou – Ilha de Ré:132 Km 
 
Saímos por volta das 10:00, em direção à La Rochelle, antiga cidade próxima do mar e arcada por muralhas, muito 
turistica. 
 
Depois de a visitarmos, decidimos ir pernoitar à Ilha de Ré. 
 

 
La Rochelle.França 
 
18ºDia (11/07/2011) – Ilha de Ré – Castets: 323 Km 
 
A Ilha de Ré tem uma AS, junto ao Parque. No espaço reservado para as AC´s temos casas de banho, com duche, 
lava loiça, roupa e ferro de engomar, por 10 euros por dia. 
Após almoço seguimos para Castets, onde fomos pernoitar no parque de campismo Le Gaulan*** (GPS N 43º 
52’49.764’’ / O 1º 8’ 15.17’’) 
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Ilha de Ré.França 

 
Ilha de Ré.França 

 
19ºDia (12/07/2011) – Castets – San Sebastian: 112 Km 
 
San Sebastian superou todas as nossas espetativas. Um espetaculo de cidade. Limpa, organizada, uma praia enorme e 
lindíssima, ... e também uma excelente AS para nos receber, perto da Universidade, e também da zona comercial.  
 

AS de San Sebastian.Espanha 
(GPS N 43º 18.469’ /W 2º00.853’) 
 

Praia de San Sebastian.Espanha 

 
Praia de San Sebastian.Espanha 

 

 
20ºDia (13/07/2011) – San Sebastian – Burgos 214 Km 
 
Em Burgos fomos visitar a zona histórica da Cidade, nomeadamente, a Catedral. Esta cidade tem uma vida 
espetacular!! 
Pernoitamos num estacionamento muito perto do centro da Cidade. 
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Catedral de Burgos.Espanha 
 

 
Zona comercial de Burgos.Espanha 

 
Estacionamento de Burgos. Espanha 
(GPS N 42º 20.410’ /W 3º 41.684’) 

 

 
21ºDia (14/07/2011) – Burgos – Toledo:317 Km 
 
Toledo, coração de Espanha até à segunda metade do Séc.XVI, é chamada a Cidade das 3 culturas, uma vez que, 
exibe de forma bem preservada os vestigios deixados por árabes, judeus e cristãos, assim como monumentos que 
remotam a época romana e visigótica. 
Toledo ergue-se como uma fortaleza sobre uma colina rochosa, cercada pelo rio Tejo. 
O monumento mais importante é a Catedral gótica, cujas 5 naves se erguem onde outrora se encontrava a principal 
mesquita da cidade. A principal igreja da Cidade, é a maior de Espanha, depois da de Sevilha. O tesouro da Catedral é 
uma verdadeira preciosidade: uma custódia em prata, coberta de ouro, com cerca de 4 metros de altura, que todos os 
anos é levada em procissão através da Cidade, durante a festa do Corpo de Deus. A galeria de arte situada na 
sacristia, onde se guardam essencialmente obras de El Greco, Goya e Velásquez, é deslumbrante. 
Os traços mais significativos da cultura judia são a sinagoga, depois de transformada de Igreja (Igreja de Santa Maria 
La Branca), em cujas paredes se vê ainda o sangue dos judeus perseguidos pelas Inquisição em 1405. 
Por entre os monumentos muçulmanos, ainda se encontra a mesquita decorada com motivos em mosaico, uma 
verdadeira jóia da arquitetura arábe, que se tornou na Igreja de Santo Cristo de La Luz. 
O estacionamento é relativamente perto da zona histórica, o maior problema são as subidas, no entanto, podemos 
apanhar o autocarro que fica muito perto do parque. 
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Estacionamento de Toledo.Espanha  

Estacionamento de Toledo. Espanha 
(N 39º 51.875’ / W 4º 01.182’) 
 

 
Catedral de Toledo.Espanha 
 

 
Toledo.Espanha 

 
Toledo.Espanha 

 

 
 
 
22ºDia (15/07/2011) – Toledo – Mérida: 308 Km 
 
Mérida foi fundada em 25 a.C. com o nome de Emerita Augusta, foi durante a ocupação romana uma das mais 
importantes cidades da Península Ibérica, capital da Lusitânia. Possui vários testemunhos desse passado, tais como: 
- Teatro e anfiteatro romanos 
- O Circo Romano 
- Ponte romana sobre o rio Guadiana e sobre o rio Albarrega 
- Aqueduto dos Milagres e de San Lázaro 
- Templo de Diana 
- Arco de Trajano 
- Casa do Mitreo e do Anfiteatro 
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- Pórtico do Foro romano 
É uma cidade que vive muito do turismo, com um bom comércio local e muita animação. 
A área de serviço fica dentro de um parque da polícia, vigiada 24 horas, com cancela, onde se paga uma média de 10 
euros/dia, com direito a água e respectivas limpezas. Fica também muito perto do centro (N 38º 55’.152’’ W 6º 
20’.215´´) 
 

 
Coliseu de Mérida.Espanha 
 

 
Coliseu de Mérida.Espanha 

 
Anfiteatro de Mérida.Espanha 
 

 
Templo em Mérida.Espanha 

 
Ponte romana em Mérida.Espanha 

 
Mérida.Espanha 

 
 
23ºDia (16/07/2011) – Mérida – Faro: 379 Km 
 
Chegámos ao fim de mais uma viagem, que no geral correu de forma muito positiva. 
Se entretanto, algum companheiro precisar de alguma informação com mais detalhe, disponha. O prazer é todo 
nosso!! 
 
Até à próxima... 


