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19 de Julho: Porto / Ericeira - (319 Km) 

Partida de Mozelas (Vila Nova de Gaia) , Mealhada (gasoleo), pela N1 e Coimbra (almoço) no parque de estacionamento misto, 

coordenadas N 40. 199821º W 8.429399º. Seguir por Alcobaça, Caldas da Rainha, Óbidos e pela IP6 para Peniche. Continuação 

por Lourinha até à Ericeira. Praia Ribeira d’Ilhas.  

Pernoita no parque da praia: Coordenadas N 38.987827 W 9.416828, na companhia de mais autocaravanas. 

 

20 de Julho: Ericeira-Mafra-Sintra-Colares-Lisboa-Setubal-Troia-Comporta-Sto André-Sines (257Km) 
Partida da Ericeira em direção a Setubal (almoço). Passagem para Troia pelo ferry. Seguimos pela Comporta e Sto André até 

Sines.  

Pernoita no parque da praia Vasco da Gama: Coordenadas N37.950142 W8.862748.                                                                                                                                

Ferry: 27,35€ (2pax+autocaravana)  

21 de Julho: Sines-Porto Corvo- Vila Nova de Milfontes-Lagos-Portimão – (153 Km) 

Partida de Sines seguindo por Vila Nova de Milfontes, Lagos onde realizamos os serviços (despejos de aguas cinzas e Cassete de 

WC. Não se pôde encher porque era necessário adequirir fichas). Seguimos para Portimão (fomos ao Intermachê e não 

encontramos o local dos serviços). Lá estaria mais escondido e como estava muita gente seguimos viagem até Portimão 

22 de Julho: Portimão-Carvoeiro-Faro-Olhao-Aldeia Marin – (87Km) 

Partida de Portimão com passagem pelo Carvoeiro, uma vila e praia interessantes mas com dificuldade de estacionamento. 

Seguimos por Faro, Olhão e chegada à Aldeia de Marin onde passamos o fim de semana. 

23 de Julho: Aldeia de Marin 

Fim de semana com amigos 

24 de Julho: Aldeia Marin-Vila Real Sto Antonio-Punta de Umbria-Huelva-Mazagon-Matalascanas-Sevilha-Dos 

Hermanos-Sanlucar de Barrameda – (431 Km) 

Partida da Aldeia Marin em direção a Vila Real de Sto Antonio seguindo para Espanha pela A22. Na 1ª estação de serviço 

colocamos gasoleo. Seguimos por Punta de Umbria, Huelva, Mazagon, Matalascanas (não consegiuimos estacionar, só parques 

pagos e com lugares curtos). Continuiação por Sevilha, Dos Hermanos (as 2 areas de serviço indicadas não demos com elas). 

Chegada a Sanlucar de Barrameda aonde pernoitamos. 

Pernoita junto à praia junto com outros companheiros. 

 

25 de Julho: Sanlucar de Barrameda – Chipiona – Rota - El Puerto de Sta Maria - Cadiz – (77 Km) 

Partida de Sanlucar de Barrameda por Chipiona, Rota até Cadiz cidade muralhada com as suas praias, jardins e a zona antiga 

agradaveis e muito limpinha.  

 

 

 

 

 

Pernoita no parque de estacionamento assinalado nas “Areas.es”, junto ao porto maritimo. Tem WC à entrada do parque. 

(MUITO barulhento por causa das cargas e descargas dos contadores nos navios) 3€/ dia/ autocaravana (inclui passageiros), 

pago ao porteiro porque sendo um parque misto os outros automoveis fazem o pagamento normal  
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26 de Julho: Cadiz-Jerez de la Fronteira - Arcos de la Frontera – Algodonales – Ronda (160 Km) 
 

Partida de Cadiz entrando em Jerez de la Fronteira para apanhar a estrada para Arcos de la Frontera (Granada), virar para 

Algodonales e Ronda. Entramos na zona dos “Pueblos Brancos” que são várias vilas ou aldeias brancas que salpicam os montes 

aqui e ali tornando a paisagem espetacular. 

. Ronda, cidade montanhosa que faz parte dos “Pueblos Blancos”, A visitar “Setenil de las Boegas” e talvez a “Cuevas del 

Beldero”(não foi desta vez) 

 Pernoita num lugar de estacionamento na Praça Ruedo Alameda 

27 de Julho: Ronda – S. Pedro de Alcantara – Marbella – Mijas ( 91Km) 

Partida de Ronda em direção de S. Pedro de Alcantara, por uma estrada cheia de curvas mas boa e larga q.b. praia muito 

agardavel e muito espaço para estacionar. Seguimos por Marbella até Mijas. 

Pernoita no parque de campismo “Los Jarales” 23,50€ 

28 de Julho: Mijas – Fuengirola – Benalmadema – Benamaldema Costa – Torremolinos – Malaga (48 Km) 

Partida de Mijas até Fuengirola para almoço e uma prainha. Continuação para Malaga passando por  

 Benamaldema, Torremolinos e Malaga. Visita à cidade.Cidade Bonita,  boas praias e um magnifico passeio maritimo. 

 

 

Pernoita num estacionamneto na Avenida das praias na companhia de mais algumas. Havia um evento ao fundo dessa avenida 

aonde é costume o estacionamento das autocaravanas.  
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Areal com pedras mas 
agua quentinha-praia 
El Farol  

Almuñecar 

Costa Tropical 

Zona de estufas 

29 de Julho – Malaga Torre del Mar – Nerja – La Herradura – Almuñecar – Adra – El Ejido – Almeria (229 Km) 

Partida de Malaga, passando por Torre del Mar, Nerja. Continuamos e em Torrox / El Faro encontramos tambem um parque em 

terra batida, que em conjunto com outras AC’s pode-se pernoitar: 

coordenadas N 36º 43’ 43.1” W 3º 57’ 23.3”. Boa praia, com agua muito 

quentinha que compensa o mau areal.  

 

 

 

 Seguimos na Costa Tropical, por La Herradura, estrada em monte e à beira mar 

com paisagens bonitas, Almunecar,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Adra, El Ejido, esta zona é toda aproveitada para estufas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Saida para Roquetas  seguindo para Almeria, cidade com bom passeio maritimo, boas praias.  
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                                 Cartagena 

                                Majocar 

 

 

Pernoita num estacionamento paralelo à Avenida da praia, perto do auditório, com a companhia de mais duas AC’s. Há 

autocarros para visita à cidade. 

30 de Julho – Almeria – Nijar – Carboneras – Majocar – Garruda – Villaricos – Los Lobos – S. Juan de los Terrenos – 

Aguilas – Mazarron (195 Km) 

Saida de Almeria, seguindo por Nijar, 

saida para Carboneras em direção a 

Majocar pela N 341.  

 

  

 

 

Depois de Carboneras seguimos pela AL 5107 que vai sempre pela costa. Tem muitas subidas e curvas mas não deixa de ser 

bonito, ao chegar a Majocar há um parque de campismo para descarga. Almoço em Majocar, vila muito bonita com uma praia 

grande. Seguimos por Garruda (este troço é com muitas curvas e subidas), Villarocos, Los Lobos, S. Juan de los terrenos, Aguilas 

e Mazarron pela AP7. 

Pernoita no parque de Campismo “Los Delfines” 32€. O local dos serviços deixa muito a desejar. Portagem 2.70€ 

31 de Julho – Mazarron – Cartagena – Murcia – Albacete – Barrax – Munera – Osso de Montil (344Km) 

Partida de Mazarron até Cartagena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cidade muralhada com muitos vestigios do tempo dos romanos, muito agradavel. 

 Seguimos por Murcia (passamos ao lado), Albacete, pela A30, Baraz pela N430, Munera, Osso de Montil, Montesinhos. 

Pernoita no “parque de Campismo de Montesinhos”, inserido no “Parque Natural Lagunas Riudera” local de muitas lagoas, 

chamadas “Lagunas de Riudera” 21,50€. 
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1 de Agosto – Osso de Montil – Riudera – Mazanarers – Cidade Real- Luciana – Merida (417 Km) 
Saida do parque de campismo e passagem pelas lagunas de Riudera, estando a maior parte sem agua. Nas maiores há a 

possibilidade de pratica desportiva ou somente fazer praia. Continuamos por Mazanares, Cidade Real. Seguimos passando por 

Luciana (Observatório natural de aves várias). Há uma AS para AC’s perto da estrada principal, depois da saida para Herrera del 

Duque há uma saida para a barragem com um bom miradouro / Orelana la Viege, indica praia e AS/ AC. Chegada a Mérida. 

Outra cidade com muita historia Romana. 

Pernoita num estacionamento numa praça perto da zona histórica.  

2 de Agosto – Merida – Badajoz – Estremoz – Montem O Novo – Vendas Novas – Pegões - Lisboa (328Km) 

Saida de Merida, passagem por Badajoz, Elvas, (Pegões-Lisboa po Auto estrada), Lisboa. 

Pernoita em Lisboa com familia.Portagem 8€ // Ponte Vasco da Gama 6,95€ 

3 de Agosto – Lisboa – Batalha – Porto (301Km) 

Regresso ao Porto, com passagem pela Batalha e visita ao Mosteiro.  
 Almoço. Continuação da viagem até casa. 

Obs.: Em todo o percurso e pernoitas tivemos sempre em atençao as 

Regras de Ouro.  

Fim da Viagem com 3438 Km percorridos 


