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Mais uma vez escolhemos a França como nosso destino de férias, tendo como objectivo principal a descoberta da região da Alsácia. 
Predominantemente plana, é a maior região Francesa, que se enquadra entre o Reno e os Vosges, e que faz fronteira com a Alemanha a 

norte, com a Suiça a leste, e com a região do Lorena ao sul e a oeste. 
Merecem especial destaque as florestas dos Vosges e de Haguenau. Com 1424 metros de altitude destaca-se o Gran Ballon. 
Clima semi-continental, com invernos frios e verões quentes e secos, baixa precipitação garantida pela protecção dos Vosges. 
A gastronomia Alsaciana tem fortes influências Germânicas, tendo como base principal a carne de porco. 
No final do ano confeccionam uma variedade de biscoitos e pain d’especies que distribuem às crianças durante as festas de S.Nicolas (que 

correspondem ao nosso Natal). 
Konenbourg, Heineken, Kanterbrou, Fischer… são as referências mais conhecidas na produção cervejeira liderada pela região. 

  

  
DIA 1 - 13 de Agosto de 2007 

  

PERCURSO : Albergaria - Palencia ( 444 km ) 

  
Depois do almoço, iniciamos a viagem que nos levaria até à AS de Palência [GPS: N 42º 00' 14.94" - W 04º 32' 0.92"], aproveitando o resto do final 

de tarde para visitar o centro histórico, onde se destaca a Catedral, completamente colonizada por cegonhas. 
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Palência Palência - Catedral 

  

DIA 2 - 14 de Agosto de 2007 

  

PERCURSO : Palência - Mios ( 570 km ) 

  
Depois de uma noite tranquila, iniciámos cerca das 8 horas a ligação via A62/NI, Burgos, Vitoria-Gasteiz, S.Sebastian. 
Após um breve repouso na AR da RN10 "Le Moret", ao retomar a marcha, um problema no sistema de injecção começou por provocar 

uma quantidade de fumo impressionante cuja causa mais tarde viemos a saber (injector colado). 
Claro que foi o suficiente para uma boa dor de cabeça, um primeiro pedido de ajuda junto de uma oficina local revelou- 

-se infrutífero, caracterizado principalmente pela antipatia do responsável. 
Alteração forçada de planos, pois ao outro dia era feriado e portanto estávamos impossibilitados de resolver o assunto, optámos então 

por nos dirigir ao parque de campismo Municipal de Mios (bacia de Arcachon). 
Depois de restabelecida a calma, e após varias tentativas, conseguimos contactar o nosso mecânico em Portugal, que imediatamente fez 
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o diagnóstico acertado da avaria e deu a solução que estava perfeitamente ao nosso alcance: adicionar 1 litro de óleo ao depósito de 

combustível. A operação foi realizada com pleno sucesso. 
Conclusão: jamais esqueçam o contacto do vosso mecânico. No nosso caso, revelou-se uma ajuda absolutamente preciosa. 
  

  

DIA 3 - 15 de Agosto de 2007 

  

PERCURSO : Mios - St.Pourcain-S.Sioule ( 477 km ) 

  
Com o sol a raiar, partida às 8.00h, sempre por estradas nacionais, curiosamente sem trânsito, o que tornou a etapa mais descontraída. 
Primeira paragem, AS de AC de Sourzac [GPS: N 45º 03' 06" - E 00º 23' 43"], situada junto à igreja da pequena localidade com um belo 

enquadramento paisagístico, disponibilizando energia, wc e respectivo estacionamento de forma totalmente gratuita. 
Decorridos mais alguns km eis que surge Terrason-La Villedieu, estacionamento à entrada da vila sobranceiro ao rio [GPS: N 45º 07' 45" - E 01º 

18' 15"]. 
Local muito agradável, mereceu a nossa visita ao seu conjunto histórico onde se destaca a Abadia dos Monges Beneditinos construída 

sobre a falésia em meados do Séc. XII e a Ponte Galaico Romana. 
Continuação do percurso pelo coração da Vulcânia onde, de forma fugaz, observamos o perfil dos extintos vulcões. Local que merecerá 

uma visita pormenorizada no futuro. 
Chegámos a St.Pourcain acompanhados de ameaçadoras nuvens negras. 
Instalámo-nos no parque de campismo Municipal de La Ronda, que recomendamos. 
Nesta vila é proibido o estacionamento nocturno de AC. No entanto, descobrimos no dia seguinte, a disponibilidade de uma Excelente AS 

cujo estacionamento é gratuito [GPS: N 46º 18' 46" - E 03º 17' 47"]. 

  
Site para consulta: 

 www.ville-saint-pourcain-sur-sioule.com 
  

http://www.ville-saint-pourcain-sur-sioule.com/
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Sourzac 
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Ponte Galaico Romana Terrason La Villedieu 
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AS de Saint Pourcain-sur-Sioule 

  

DIA 4 - 16 de Agosto de 2007 

  

PERCURSO : St.Pourcain - Beaune-les-Dames ( 306 km ) 

  
Aproveitámos a AS para repousar durante a manhã já que as nuvens negras transformaram-se em baldadas de água nocturnas que 

perturbaram o nosso sono. 
Partida cerca das 13.00h com a intenção de completar o percurso até Mulhouse, gorada pela travessia caótica de Besançon e pelo 

percurso bastante sinuoso. 
Chegados a Beaune-les-Dames, com as agruras da tirada a reflectirem-se no nosso estado físico, optámos (em boa hora) pela pernoita. 

Dirigimo-nos à AS para AC anunciada pelas placas de sinalização e que, para nossa surpresa, se encontrava lotada, embora 

lamentavelmente se verificassem comportamentos que lá como cá deveriam ser evitados, como ocupação de espaço de estacionamento 

com mesas e cadeiras. 
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Não restou outra alternativa que o parque de campismo recentemente inaugurado, situado mesmo junto AS, e perfeitamente enquadrado 

no meio onde se verificou um óptimo planeamento. 
  

  

Camping Municipal de Beaune-les-Dames 

  

DIA 5 - 17 de Agosto de 2007 

  

PERCURSO : Beaune-les-Dames - Mulhouse ( 124 km ) 

  
Com cerca de 120km a separar-nos do objectivo, seguimos pela N83 de forma descontraída apreciando a paisagem ao longo do rio 

Doubes. Primeira paragem Sochaux, para a descoberta do museu Peugeot cujo parque de estacionamento está equipado com AS para 

AC [GPS: N 47º 30' 55" - E 03º 17' 47"]. 
A visita ao museu revelou-se uma agradável surpresa pois todos nós relacionamos a marca apenas a veículos automóveis, quando na 

realidade a produção inicial foi muito mais abrangente. 



                                                                                                             Publicado no Portal CampingCar Portugal - www.campingcarportugal.com 

 

8 

 

Atingido Mulhouse, optamos por pernoitar no “Camping l’ill” cuja apreciação é francamente negativa. Caro, mal cuidado e com maus 

acessos (segurança a quanto obrigas sem outra alternativa). 
Mulhouse revelou-se uma cidade desinteressante com um reduzido centro histórico, onde apenas merece algum destaque a catedral e o 

Hotel D’Ville, situados na Place de La Réunion. 
Consultadas as previsões meteorológicas, fomos forçados a adiar a visita aos museus do automóvel e do comboio já que a chuva estava 

prevista para uns dias mais tarde, situação que não perturba a visita a locais fechados. 
  
Site para consulta: 

 http://www.musee-peugeot.com 

  

Sochaux - Museu Peugeot 

  

http://www.musee-peugeot.com/
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Mulhouse - Catedral Mulhouse - Hotel D'Ville 

  

DIA 6 - 18 de Agosto de 2007 

  

PERCURSO : Mulhouse - Colmar - Berghen ( 100 km ) 

  
Retirada estratégica de Mulhouse rumo a Colmar. 
Cidade banhada pelo rio Laurch, com uma zona histórica de grande beleza onde se destaca a Petite Venise, motivo para disparos 

sucessivos da maquina fotográfica, cujo microclima a caracteriza como sendo a segunda cidade francesa mais seca, condições ideias para 

a produção dos famosos vinhos de Alsácia, maioritariamente brancos, com excepção do Pinot Noir. Destaque ainda para alguns dos mais 

remarcados Rieslings secos do mundo que aqui são produzidos. 
Após o almoço, visita ao mítico castelo Haut-Koenigsbourg, situado 16km a norte de Colmar, imponentemente instalado a 755 metros de 

altitude, sendo considerado um “Chateau D’Exception” de visita absolutamente recomendada. 
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Rumo à Rota das Aldeias mais belas de França, escolhemos para a pernoita um tranquilo e acolhedor parque de estacionamento público 

em Berghein, vila cujas ruas calcorreamos com satisfação. 
  
Sites para consulta: 

 http://www.ot-colmar.fr 
 http://www.haut-koenigsbourg.fr 

http://www.ot-colmar.fr/
http://www.haut-koenigsbourg.fr/
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Colmar 
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Castelo Haut-Koenigsbour 

  

DIA 7 - 19 de Agosto de 2007 

  

PERCURSO : Rota das mais belas aldeias de França ( 45 km ) 

  
Com o astro rei a dar lugar aos tons mais cinzentos anunciados, dedicámos este dia à visita a Orsechwiller, Ribeauville, Orschwihr, 

Requewinr e Kayserberg, inseridas no meio de vinhedos intermináveis, geograficamente muito próximas, mas caracterizando-se pela 

demarcação acentuada, onde predominam os serviços de apoio ao turismo de forma integrada. 
Em termos de produtos oferecidos, mereceu-nos especial destaque o pão medieval, pelo seu formato e comprimento (atinge 

normalmente uns expressivos 2,5 metros). Claro que não falta uma extensa panóplia de vinhos e cervejas artesanais, algumas com 

rótulos apelativos. 
A maioria destas aldeias estão dotadas de AS para AC com estacionamento incluídos e wc. 
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Concluídas as visitas, e perante a ameaça premente de chuva, iniciámos o retorno a Mulhouse, optando por pernoitar na tranquila vila de 

Rouffach com AS e Camping Municipal objecto da nossa escolha [GPS: N 47º 57' 19" - L 07º 17' 44"], pela módica quantia 6€. 
  

Sites para consulta: 
 http://www.kaysersberg.net 
 http://www.ribeauville-riquewihr.com 

  

http://www.kaysersberg.net/
http://www.ribeauville-riquewihr.com/
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                                                                                                             Publicado no Portal CampingCar Portugal - www.campingcarportugal.com 

 

15 
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Rota das Aldeias... 
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DIA 8 - 20 de Agosto de 2007 

  

PERCURSO : Rouffach - Mulhouse - Seebach ( 209 km ) 

  
Dia dedicado á visita do museu do automóvel (imperdível!). 
Observámos demoradamente as "beldades" expostas, poucas dúvidas nos restando sobre o facto deste museu ser considerado o mais 

importante no mundo no género. 
Após o almoço rumámos ao museu do Train, uma das colecções mais importantes da Europa, onde se destacam belas e imponentes 

locomotivas a vapor de dimensões a que não estamos habituados. O vagon General de Gaulle e de Napoleão III marcam a diferença. 
A compra combinada de bilhetes permite uma redução no seu custo. 
A Norte de Mulhouse encontra-se o “Ecomuseu de Alsácia” onde poderão ser observadas habitações antigas típicas da região. 
Tínhamos como referência "Seebach", segundo a fonte, considerada a mais bonita aldeia de França. Após alguma indecisão, pois ainda 

era necessário percorrer cerca de 40km a Norte de Estrasburgo, acabámos por rumar à descoberta da referida localidade, opção que se 

revelou acertada. 
Aldeia plantada entre extensos milheirais, absolutamente cuidada e imune à pressão turística, um mundo à parte que nos faz recuar no 

tempo e nos maravilha com a sua beleza e tranquilidade. 
Em Seebach não há qualquer apoio especialmente destinado a AC, existindo no entanto um parque de estacionamento tranquilíssimo, 

junto ao campo de jogos e muito próximo do centro, onde pernoitámos na mais absoluta calma [GPS : N 48º 58' 13" - L 07º 59' 23"]. 
  
Sites para consulta: 

 http://www.collection-schlumpf.com 
 http://www.citedutrain.com 
 http://www.ecomusee-alsace.com 

http://www.collection-schlumpf.com/
http://www.citedutrain.com/
http://www.ecomusee-alsace.com/
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Mulhouse - Museu do Automóvel 
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Mulhouse - Museu do Train 
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Seebach - Local de pernoita Seebach 

  

DIA 9 - 21 de Agosto de 2007 

  

PERCURSO : Seebach - Estrasburgo ( 213 km ) 

  
Embalados pelo ambiente tranquilo de Seebach, decidimos que o percurso até Estrasburgo incluíria passagem por terras Alemãs, 

efectuado maioritariamente por estradas secundárias, num ambiente de campo relaxante que nos excita os sentidos com todas as 

fragrâncias próprias destes lugares. 
Transposta a fronteira em Seltz, a primeira localidade germânica é Rostatt. Segue-se um périplo na floresta negra, que nos leva até 

Baden-Baden e Freudeustadt. 
Percebemos toda a beleza da Floresta Negra, que não deixa de nos esmagar com a densidade do seu arvoredo. 
"La Montagne Verte" foi o camping escolhido como base para a visita a Estrasburgo [GPS : N 48º 34' 31" - E 07º 42' 53"]. Tal como o de 

Mulhouse, também merece nota negativa. Esperávamos mais, em plena capital da UE. 



                                                                                                             Publicado no Portal CampingCar Portugal - www.campingcarportugal.com 

 

21 

 

  

  

DIA 10 - 22 de Agosto de 2007 

  

PERCURSO : Estrasburgo  ( 0 km ) 

  
Estacionada a AC no respectivo parque de campismo, optámos por utilizar os transportes públicos para acedermos ao centro histórico. 
Estrasburgo é a capital administrativa da Alsácia e alberga importantes instituições da UE (Concelho da Europa, Parlamento Europeu, 

Tribunal dos Direitos Humanos). 
Encontrada a imponente Catedral gótica, cuja torre se eleva a 142 metros, sendo uma das mais importantes da idade média. 
Depois da visita à Catedral, e para retemperar forças, embarcámos no barco panorâmico que nos permitiu observar a cidade de uma 

perspectiva diferente do habitual.  
Chegados a bom porto, retomámos o nosso percurso pedestre rumo ao bairro com a designação de Petite France onde, em tempos idos, 

se albergavam curtidores, moleiros e pescadores. Situado em pleno coração da cidade, é caracterizado por uma sucessão de diversas 

casas dos séculos XVI e XVII, com grandes telhados inclinados e aberturas, cujas águas furtadas eram utilizadas para secagem das peles. 
Pontes cobertas - fortificações medievais dominadas por 4 torres do século XIV que faziam parte da protecção da cidade. 
Os visitantes de Estrasburgo têm ao seu dispor o Passe, uma espécie de bilhete combinado com um custo de 10,90€ e com validade de 3 

dias, que permite passeio de barco sobre o L’Ill, apreciar o relógio astronómico em pleno funcionamento (catedral), subida à plataforma 

da catedral, descontos em alguns museus, usufruto de 1 bicicleta por 1 dia e redução na viagem no Petit Train. 
  
Sites para consulta: 

 http://www.strasbourg.port.fr 
 http://www.ot-strasbourg.fr 

http://www.strasbourg.port.fr/
http://www.ot-strasbourg.fr/
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Estrasburgo - Catedral Estrasburgo - Relógio Astronómico 
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Estrasburgo 
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Estrasburgo - Pontes Cobertas Estrasburgo - Petit France 

    

    

DIA 11 - 23 de Agosto de 2007 

  

PERCURSO : Estrasburgo - Sélestat - Rust ( 95 km ) 

  
Saída de Estrasburgo pela manhã, rumo à perdição personalizada pelo museu do chocolate. Situado à saída de Estrasburgo em direcção a 

Colmar, entramos num mundo que nos mostra toda a história do chocolate, desde a cultura do cacau até às especialidades de Marquise 

D’Sévigne. 
De volta á estrada não deixamos de visitar Sélestat onde se destaca a igreja romana, a Catedral de St.Georges  a Biblioteca Humanista e 

o museu do pão. 
Após o almoço, e rumo a Rust, optámos pela travessia em Rinau a bordo de um ferry, gratuitamente, o que nos permitiu a poupança de 

mais de uma trintena de km. 
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Atingido o objectivo, porque nem só de museus e catedrais vive um autocaravanista, entrámos na excelente AS do Europa Park [GPS : N 48º 

16' 19" - E 07º 43' 01"].   
A AS, com custo diurno máximo de 5€ e nocturno máximo 18€, é equipada com duches, electricidade, wc. 
  
Sites para consulta: 

 www.musee-du-chocolat.com 
 http://www.europapark.de 

http://www.musee-du-chocolat.com/
http://www.europapark.de/
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Sélestat 

 

Rust - Europa Park 

Museu do Chocolate   
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DIA 12 - 24 de Agosto de 2007 

  

PERCURSO : Rust - Woflantzen ( 66 km ) 

  

Dia dedicado á diversão, no Europa Park. 

Depois de uma jornada bem divertida, regressámos ao 

conforto na nossa AC, aproveitando as infra-estruturas da 

AS. Duches tomados e AC limpa, retirámo-nos rumo a 

Wolfgatzen, já em território Francês, pequena aldeia 

afastada dos grandes eixos viários, garantia de 

tranquilidade, facto que confirmámos com a excelente noite 

passada no parque de estacionamento publico situado na 

retaguarda da "Marie" [GPS : N 48º 01' 36" - E 07º 30' 03"]. 
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DIA 13 - 25 de Agosto de 2007 

  

PERCURSO : Woflantzen - Besançon - Marny ( 272 km ) 

  
Para não fugir à regra, continuámos por estradas secundárias. Entendemos que deste modo tomamos melhor contacto com a realidade 

das regiões visitadas. 
Depois de montes e vales, rios, campos e aldeias, chegámos a Besançon, cidade candidata a Património Mundial pela UNESCO, com visita 

á Citadelle  
No centro histórico destacam-se a catedral St.Jean e alguns monumentos romanos. 
De referir as dificuldades sentidas em "navegar" nesta cidade que, contrariamente à maioria das cidades francesas, se encontra mal 

sinalizada, o que dificulta a descoberta do caminho certo. 
Depois de voltas e revira-voltas, lá prosseguimos a nossa viagem em direcção a Dijon, pernoitando no "Camping de Marnay". 
  

  

Bésançon 
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Site para consulta: 
 http://www.citadelle.com 

  

DIA 14 - 26 de Agosto de 2007 

  

PERCURSO : Dijon - Avallon - Varzy ( 228 km ) 

  
Visita ao centro histórico de Dijon, "Palais des Duces", Catedral St Benigne, Notre-Dame e a Igreja de St Michel. 
Ir a Dijon e não comprar mostarda, é a mesma coisa que "ir a Roma e não ver o Papa", portanto reforçámos o stock de viveres com uns 

potes do famoso condimento. O percurso até Vézelay é maioritariamente pitoresco, local aproveitado para uma retemperadora pausa e 

consequente visita. Vila mítica na peregrinação dos romeiros do norte em direcção a Santiago de Compostela. 
Aproximáva-se a passos largos o final da tarde. Prosseguimos o nosso caminho pernoitando no Camping Municipal de Varzy, parque bem 

enquadrado, mas com serviços quase "pré-históricos". 
  
Site para consulta: 

 http://www.ville-vezelay.com/ 

http://www.citadelle.com/
http://www.ville-vezelay.com/
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Dijon - Catedral de St.Benigne Vézelay 
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Camping Municipal de Varzy 

    

    

DIA 15 - 27 de Agosto de 2007 

  

PERCURSO : Varzy - La Charité-s-Loire - Bourges ( 276 km ) 

  
Partida pela manhã, com tempo nublado, em direcção a Bourges. Cidade bem organizada, de trato fácil em termos de mobilidade com 

AC. 
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A já habitual visita ao centro histórico e à não menos habitual catedral, com a designação de St.Etienne, obra de arte gótica onde se 

destacam belíssimos vitrais do século XIII acompanhados por outros dos séculos XV e XVII, não menos belos. Monumento património 

mundial da UNESCO. 
Em direcção a Limoges, pequeno desvio estratégico ao encontro da pequena vila de Ambazac onde desfrutámos de uma noite calma. 
  

  

Brouges - Catedral Ambazac 

    

  

DIA 16 - 28 de Agosto de 2007 

  

PERCURSO : Ambazac - Limoges - La Rochefoucauld ( 109 km ) 

  
Entrada em Limoges em direcção à Gare Bénédictins, local de estacionamento da AC. Efectuada a visita à emblemática estação, dirigimo-
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nos ao "Quartier Historique de la Cité", onde, após varias tentativas, acabámos por desistir da visita à Catedral, pois apesar do horário 

afixado indicar que a mesma se deveria encontrar aberta assim não aconteceu. Na tentativa de não abandonarmos a cidade sem efectuar 

a visita à referida catedral, indagamos junto do posto de turismo e obtivemos como resposta um lacónico "je ne sais pas". Contra factos 

não há argumentos! 
Para descontrair, optámos pelo passeio no "Petit Train" turistico, que nos levou a visitar o "Quartier Historique du Chateau". 
Na ligação para Angolême, após várias indicações para monumentos dos séculos XII e XIII, optámos pela paragem e pernoita num 

camping em La Rochefoucauld [GPS: N 45° 44' 18'' - W 00° 23' 23''], com um custo de 8€. 
  

 

 

Fontanário de porcelana Catedral 
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Limoges - Gare 

  

DIA 17 - 29 de Agosto de 2007 

  

PERCURSO : La Rochefoucauld - Bidart ( 340 km ) 

  
Fomos brindados com um amanhecer frio e chuvoso. Início do dia, dedicado à visita do majestoso Chateau La Rochefoucauld, monumento 

considerado como um dos mais notáveis de França, onde se pode visitar a biblioteca que possui uma colecção de 21 000 exemplares. 
A visita a este Chateau acabou por se tornar o momento mais hilariante do dia pelo facto dos visitantes poderem vestir roupas da época, 

obviamente bem diferentes das actuais. 
Partida de La Rochefoucauld, com o objectivo de conquistar a "Dune du Pilat", não conseguido pois o céu resolveu "desabar sobre a terra" 

na forma de chuva forte e trovoada impressionante, motivo suficiente para abandonarmos o objectivo pré definido. 
Com as saudades de casa a apertar, decidimos baixar até Bidart, onde pernoitámos num parque de estacionamento público [GPS: N 43° 26' 

15''  - O 01° 35' 13"]. 
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Sites para consulta: 

 http://www.chateau-la-rochefoucauld.com 

  

Chateau de La Rochefoucauld e os seus guerreiros 

  

http://www.chateau-la-rochefoucauld.com/
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Bidart 

  

DIA 18 - 30 de Agosto de 2007 

  

PERCURSO : Bidart - Albergaria-a-Velha ( 774 km ) 

  
Dia sem história, para além da pachorrenta travessia da meseta ibérica, terminando com o almejado regresso ao lar. 
Os melhores ficaram guardados para o fim, e eles foram os nossos companheiros de viagem José, Eduarda, Damião e Tiago. 
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Curiosidades 

Autocarro londrino, transformado em AC, a dar entrada no 

camping de Estrasburgo. 
Imaginem: de 1949, portanto, com a bela idade de 58 anos! 
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Custos da viagem 

(4648 km percorridos) 

    

    

Este relato de viagem tem como único objectivo motivar outros companheiros a efectuarem esta visita, facto que muito nos agradaria. 
  
Boas viagens até sempre. 
 


