Do Porto a Dubrovnik (CROÁCIA) – Agosto de2009
[2ª Parte]

O Portal CampingCar Portugal não quer
deixar de agradecer a esta
família de
amigos, de longa data, a sua amabilidade
em
partilhar
connosco
este
seu
completíssimo relato viagem.
Esperamos que o mesmo seja inspirador
para todos os que o venham a ler.
Muito obrigado Carlos, Judite, Filipe e Luísa!

DO PORTO A DUBROVNIK (CROÁCIA) - AGOSTO DE 2009 - [2ª Parte]
11º dia ( 26 de Agosto de 2009 ) – Bibinje – Fazana, 361 km
Depois de uma boa noite de descanso, e já com o pequeno-almoço tomado saímos para
Zadar às 8h15m. Dirigimo-nos, seguindo as indicações que tínhamos lido, directamente
para o parque de estacionamento (gratuito!) perto do hospital da cidade. Era cedo, mas
ainda assim já não foi fácil encontrar lugar. Depois de estacionada a autocaravana
dirigimo-nos a pé para o centro histórico onde entramos através da Porta de Terra Firme
directamente para a praça dos cinco poços que em tempos abasteciam a cidade.
A visita à cidade começou pela ida ao mercado municipal pois na Croácia os mercados
são de facto uma atracção e nós não conseguimos resistir a mais este. Nestes mercados
encontra-se de tudo e como não podia deixar de ser também aqui fizemos mais umas
compras.
O percurso incluiu a visita à igreja de S. Donato (10 Kn/pessoa) que foi construída
sobre o antigo fórum romano cujas pedras foram usadas na construção para pavimentos
e paredes. Também nesta zona visitamos a Catedral de Santa Anastácia. De seguida
fizemos o passeio marítimo com muitas bancas de “souvenirs” e onde existe uma ponte
pedonal donde se tem uma vista sobre as muralhas da cidade.
Zadar é também uma cidade movimentada, muito agradável e limpa. Em resumo, o
litoral da Dalmácia, desde Dubrovnik até Zadar, vale de facto a visita.

Zadar – Porta de Terra Firme

Zadar – Igreja de S. Donato

Ao fim da manhã regressamos à autocaravana e partimos em direcção a Rijeka com
paragem para abastecimento e almoço antes de entrarmos na auto-estrada A1 de onde
saímos para Senj na costa e prosseguimos ao longo da costa até Rijeka e daqui até Pula
pela via rápida que segue pelo interior da Istria.
Perto de Pula seguimos em direcção a Fazana, pequena cidade a 7 km de Pula onde se
encontra o Camping Pineta que já levávamos referenciado e onde chegamos às 20h00. É
um parque de campismo enorme com ar antiquado, dos tempos da ex-Jugoslávia, com
zonas residenciais de turistas croatas mas com espaço para meter ainda mais uns
milhares de pessoas. Os sanitários foram os piores encontrados na Croácia. Como é
natural fomos instalar-nos à beira mar mesmo em frente ao arquipélago das ilhas Brijuni
onde se encontra a antiga residência de Verão do marechal Tito.
Instalada a auto-caravana foi tempo de jantar, pequeno passeio e descanso.

Camping Pineta - Fazana
Preço s/ electricidade: 191,60 kn ( 26,39 € )
12º dia ( 27 de Agosto de 2009 ) – Fazana - Vrsar, 85 km
Depois de mais uma excelente manhã de praia, fizemos os necessários preparativos e
saímos do parque às 11h30 para fazermos uma paragem logo a seguir para almoço,
seguida de sesta para recuperar forças. Chegamos a Pula pelas 14h30m, estacionamos
perto do famoso anfiteatro romano (8kn/hora), um dos seis maiores anfiteatros romanos
existentes onde ainda se realizam espectáculos diversos. Além do anfiteatro, o centro
histórico de Pula está recheado de monumentos romanos tais como o Templo de Roma
e Augusto, o Arco dos Serjii e o Portão de Hércules. O calor fazia-se sentir pelo que não
pudemos prescindir dos gelados do costume. Compram-se mais umas lembranças e
fizemos uma pequena pausa num posto internet pois o Filipe e a Luísa tinham que fazer
a confirmação do voo de Bergamo/Madrid do dia 31 de Agosto.

Saímos de Pula às 17h00 em direcção a Rovinj onde estacionamos às 17h30 num
parque à entrada da cidade (25 kn/hora). Este parque tinha uma estação de serviço para
autocaravanas cujo custo da utilização era de 50 kn (!) e o estacionamento nocturno era
proibido.
Rovinj é uma cidade localizada numa pequena península com a catedral no topo
dedicada a Sta. Eufémia, pelo que todos os veículos têm que ser estacionados nos
parques à entrada. À entrada o habitual mercado que neste caso é basicamente de frutas
(caríssimas) e lembranças. A maior parte dos carros estacionados nestes parques são
alemães, razão pela qual os preços aqui ainda são mais inflaccionados.
A cidade parece uma cidade italiana com as suas ruelas cheias de comércio e a abarrotar
de turistas. A praça Marechal Tito ao lado do porto está cheia de esplanadas.

Rovinj

Rovinj
Terminada a visita a esta encantadora cidade regressamos à autocaravana, mas não
resistimos a comprar no mercado uns figos secos que são vendidos em sacos com folhas
de louro juntas. São óptimos!
Saídos do estacionamento tomamos a direcção norte em direcção a Porec pela estrada
costeira e poucos quilómetros depois de passada a vila de Vrsar entramos no parque de
campismo Valkanela-Vrsar às 20h00, um verdadeiro parque cinco estrelas onde nesta
data já pagamos tarifa de época média. Tem praia privativa com extensão de três
quilómetros com bandeira azul, um supermercado da cadeia Konsum, lugares de
estacionamento amplos, quinze blocos sanitários bem cuidados, tudo bem organizado e
cheio de alemães.

Camp Valkanela
Preço c/ electricidade: 281,20 kn ( 38,73 € )
13º dia ( 28 de Agosto de 2009 ) – Vrsar – Veneza Mestre (Itália), 278 km
Depois de uma noite bem dormida e pequeno-almoço tomado fizemos um pequeno tour
pelo parque, sem ida à praia e foi nessa altura que nos apercebemos que o parque tem
uma zona chamada de Camper Stop onde é permitida a estadia máxima de 48 horas pelo
preço de 14,50€/dia nesta época do ano e cujo preço inclui a autocaravana, 4 adultos,
electricidade e utilização de lavabos. Mais uma vez verificamos que, na recepção,
quando chegamos no dia anterior não nos informaram desta possibilidade tendo-nos
sido dito para escolhermos o lugar. O objectivo, claro está, é facturar o máximo
possível. Se voltarmos lá, já não seremos apanhados desprevenidos.
Ainda havia uma derradeira visita a fazer na Croácia e depois seguir para Veneza, que
para três dos membros da tripulação já era conhecida.
Saímos do parque às 10h45 em direcção a norte pela costa para visitarmos Porec onde
chegamos 15 minutos depois. Estacionamento a 40 kn/ 2horas.
A Basílica de Eufrásio, igreja bizantina do sec.VI, é o principal monumento de Porec e
está classificada como património da Unesco.

Porec

Porec – Basílica de Eufrasio

De seguida visita pelas ruas da cidade, que nos encantou, sem faltar o imprescindível
mercado onde fizemos mais umas pequenas compras.
Saímos de Porec às 12h00, agora para o interior em direcção a Buzet para assim
entrarmos na Eslovénia pela estrada nacional e evitar o pagamento da vinheta de auto
estrada.
Fizemos uma paragem em Buzet para gastar as últimas kunas e meter gasóleo, que é
mais barato do que em Itália. Saímos de Buzet às 16h00 e vinte minutos depois já
tínhamos atravessado a Eslovénia e estávamos em Itália.
Seguimos pela auto-estrada em direcção a Veneza-Mestre para o Venezia Camping
Village (GPS: N 45,480667º E12,274883º) onde chegamos às 18h00.

14º dia ( 29 de Agosto de 2009 ) – Veneza
Escolhemos este parque porque tinhamos lido sobre a facilidade de ligação em
autocarro a Veneza. De facto, pudemos comprar os bilhetes na recepção ao preço de
1,10€ cada viagem e a paragem situa-se a poucos minutos a pé da entrada do parque. A
viagem demora 10 minutos até à Piazzale Roma, pelo que às 9h15 já estávamos em
Veneza.
Dia dedicado à visita da cidade.

Veneza
Venezia Camping Village
Preço c/ electricidade (2 noites): 100,00 €
15º dia ( 30 de Agosto de 2009 ) – Veneza – Vicenza, 77km
Saímos de Veneza e tomamos a autoestrada em direcção a Pádua onde chegamos cerca
das 10h45m. Como era domingo não foi difícil estacionar a autocaravana fora dos
parques a pagamento. Em Pádua existe um parque público assinalado onde as
autocaravanas pagam 10€ por um período de 24 horas.
Visitamos a Basílica de Santo António e respectivos claustros, demos uma volta pelo
centro histórico que, por ser domingo, tinha o comércio todo encerrado e por isso só os
turistas circulavam pelas suas ruas.

Pádua
Eram 16h00 quando saímos de Pádua e tomamos a auto-estrada em direcção a Vicenza
que tinha sido o local escolhido para pernoitar.
Vicenza tem uma área de estacionamento e pernoita localizada num parque de
estacionamento público. O preço do estacionamento por 24h inclui também o transporte
de ida/volta para cinco pessoas em autocarro até ao centro histórico.
Como chegamos cerca das 17h00 ainda houve tempo para dar um pequeno passeio a pé.
Noite calma.

Área de estacionamento em Vicenza
GPS: N45,54317º E11,55890º
Preço s/ electricidade: 8,40 €

16º dia ( 31 de Agosto de 2009 ) – Vicenza - Gavirate, 283km
Pelas 9h30m apanhamos o autocarro que pára mesmo à entrada do parque de
estacionamento e em 7 minutos deixa-nos em pleno centro histórico de Vicenza.
Tivemos azar, pois como era segunda feira quase todo o comércio estava fechado e
também o Teatro Olímpico que é o mais antigo da Europa. Foi com muita pena nossa
que deixamos para trás sem visitar um dos locais mais importantes de Vicenza. Numa
próxima viagem não deixaremos de o visitar.
Seguindo um percurso sugerido no guia American Express tivemos a oportunidade de
apreciar as belas fachadas dos inúmeros palácios que foram propriedade das famílias
mais ricas de Vicenza no séc.XV/XVI.
A Piazza dei Signori que é o centro da cidade tem duas colunas idênticas às da Praça de
de S. Marcos em Veneza.

Vicenza
Regressados à autocaravana por volta das 12h00 fizemos as descargas de águas sujas e
enchimento de água limpa. Saímos em direcção a Bergamo pela estrada nacional.
Depois de paragem para compras e almoço dirigimo-nos para o aeroporto de Bergamo
onde, por volta das 17h45m, deixamos o Filipe e a Luísa que nesse dia teriam que
regressar ao Porto por razões profissionais.
Como ainda era cedo, depois de consultados os nossos apontamentos, decidimos ir
pernoitar numa área de estacionamento, em Gavirate, a 100km de Bergamo na margem
do Lago Varese.
Chegados ao local cerca das 19h30m depois de passarmos as autoestradas nos arredores
de Milão completamente entupidas, foi uma alegre surpresa. Confirmaram-se os
comentários lidos dos nossos companheiros italianos.
A área é vedada, totalmente automatizada, com vídeo vigilância a poucos metros da
margem do lago e com capacidade para 30 autocaravanas.

Área de Gavirate
GPS: N 45,839722º E 8,721028º
Preço s/ electricidade: 8,00 €

17º dia ( 1 de Setembro de 2009 ) – Gavirate – Enbrum (França), 309 km
Apesar do tempo continuar quente, nesta região as noites são mais frescas.
Depois de uma bela noite de descanso, decidimos dar um passeio pela margem do lago.
Um circuito pedonal e ciclovia ao longo de 28 km permite contornar o lago na
totalidade. Como já estamos em Setembro, o numero de turistas já é muito mais
reduzido.

Cerca das 12h00 saímos de Gavirate e o objectivo era ir dormir a França. Tomamos a
autoestrada em direcção a Torino e depois pelo Vale di Susa em direcção a Briançon
onde chegamos cerca das 16h00.
Briançon, que já visitáramos numa viagem há quatro anos, é a cidade mais alta da
Europa. Curiosamente, ficamos agora a saber que desde Julho de 2008, a cidadela faz
parte do património da Unesco juntamente com outras 11 cidades fortificadas
francesas, que foram obra de Vauban no tempo de Luís XIV. Vale a pena revisitar o
interior das suas muralhas.

Briançon
Saídos de Briançon em direcção a Gap, aproveitamos para fazer uma paragem em Mont
Dauphin que também é uma das 11 cidades fortificadas classificadas como património
mundial. A fortaleza está situada num local que neste fim de tarde tem uma paisagem
magnifica. A estrada, de montanha, tem paisagens muito bonitas.~

De Briançon para Mont Dauphin

Mont Dauphin

Terminamos a visita a esta cidadela eram 18h30m e decidimos procurar local onde
pernoitar.
Pernoitamos no Camping “Les Tourelles” em Enbrum.
Preço s/ electricidade: 19,10 €
18º dia ( 2 de Setembro de 2009 ) – Enbrum – Mont Louis, 559 km
Saímos do camping ás 9h30m em direcção a Gap pela estrada nacional onde pudemos
admirar as grandes extensões de pomares de maçãs desta região dos Haut-Alpes.
Passada a cidade de Gap tomamos a autoestrada em direcção a Aix-en-Provence,
Nimes, Perpignan e depois a estrada em direcção a Andorra.
O tempo agora estava cinzento, com chuva e bastante fresco. Passada Perpignan
fizemos uma paragem para comprar um tabuleiro de pêssegos e consultar os nossos
apontamentos para decidir onde pernoitar. A escolha recaiu na área de estacionamento
do Mont Louis a 85 km de Andorra, onde chegamos às 19h30m.
Mont Louis é também uma cidadela que está incluída na lista das tais 11 cidades
fortificadas que foram incluídas no património da Unesco em 2008.

Aqui encontramos um bom exemplo daquilo que os nossos autarcas deviam copiar.
Pois os autarcas de Mont Louis, muito inteligentemente, permitem que as autocaravanas
estacionem e pernoitem num parque público situado intra muralhas. Se a entrada no
parque for após as 18h00 e a saída até às 10h00 do dia seguinte o custo é de apenas
4,00€. O serviço de despejos, enchimento de água e wc químico é grátis.
Normalmente ao fim da tarde o parque fica vazio de ligeiros e assim retira-se algum
rendimento nocturno daquela estrutura.
Noite fresca e muito calma.

Mont Louis - Estacionamento

Mont Louis – Serviços

Área de Mont Louis
GPS: N 42º30,424’ E 2º 07,383’
Preço s/ electricidade: 4,00 €
19º dia ( 3 de Setembro de 2009 ) – Mont Louis – Andorra la Vella, 85 km
Despertamos às 7h30m e depois das arrumações fizemos uma breve visita à cidadela. É
muito pequena pelo que a visita também é rápida.
Foi tempo de arrancar e seguir em direcção a Andorra que já não visitávamos há alguns
anos.
Chegamos ao Camping Valira em Andorra la Vella pelas 12h30m. A tarde foi dedicada
ao passeio pela cidade e algumas compras.
Camping Valira
Preço: 23,40 €

20º dia ( 4 de Setembro de 2009 ) – Andorra la Vella - Soria, 451 km
Nada de especial neste dia de viagem. Depósito cheio em Andorra ao preço de
0,85€/litro, passagem pela alfandega espanhola onde ainda entram na autocaravana para
ver se trazemos álcool ou tabaco. Paragem para almoço com uma sesta de seguida e
chegada às 19h30m ao Camping Fuente de la Teja em Sória, fim de etapa frequente nas
nossas viagens.
Camping Fuente de la Teja
Preço: 20,00 €
21º dia ( 5 de Setembro de 2009 ) – Soria - Porto, 628 km
Saída de Soria às 10h00 da manhã, com passagem por Zamora onde abastecemos no
hipermercado Eroski ao preço de 0,899€/litro (quase o preço de Andorra).
Chegada ao Porto às 19h00.
Em conclusão, as regiões visitadas na Croácia deixaram-nos boas recordações e
apagaram o que de menos bom tinha ficado na nossa memória há 27 anos.
É pena que a mentalidade croata seja a de ganhar dinheiro com os turistas o mais rápido
possível. Provavelmente, nós portugueses, notamos mais isso pois não temos o mesmo
poder de compra dos turistas alemães, austríacos e italianos que são a grande maioria.
Não visitamos a capital, Zagreb, que já conhecíamos mas que não nos deu razão para
voltarmos de novo.
Pela sua proximidade a Itália, a região da Ístria poderá vir a fazer parte de uma próxima
viagem.
Quilometragem total : 6.844 km
Portagens : 300,62 €
Gasóleo : 834,00 €
Preços dos combustíveis
Portugal : 0,94€/l (supermercado)
Espanha : 0,969€/l e 0,899€/l(supermercado)
França : desde 1,03€/l até 1,13€/l (sempre em supermercados)
Itália : desde 1,099€/l até 1,122€/l
Croácia : 7,23kn/l
Andorra : 0,85€/l

