Viagem a França (Maio/Junho 2010)
J. Sanches e Teresa
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Viagem a França 2010
Pelo segundo ano consecutivo, fomos para França. O ano passado para a
Normandia
e
Bretanha,
encorajados
pela
viagem
descrita
no
Campingcarportugal, dos companheiros Luís e Cristina e este ano pela
descrição dos companheiros Teresa e Mário na Viagem à Alsácia. Um grande
abraço para todos eles e o nosso muito obrigado.
Dia 1 – 21 de Maio * Maia – Burgos (514 Kms)
Saímos da Maia pelas 09H30, com o destino à area de serviço de Palência,
(N42.00323º W4.53435º) como já era nossa conhecida e a viagem estava a
correr bem, resolvemos continuar viagem até Burgos, tendo pernoitado no
Parque de Campismo Fuentes Calientes (N42.34111º W3.65667º)18,58€ mais
2€ de 6 horas de HIFI.

AS - Capbretan

Dia 2 – 22 de Maio * Burgos – Capbreton – Bordeux (515 Kms.)
Saída de Burgos com destino à área de serviço de Capbreton (N43.63578º
W1.44681º), uma grande área de serviço junto da praia, mas como era fim de
semana estava completamente esgotada, visitada a praia e porque ainda
estava-mos com alguma “estaleca”, seguimos viagem até Bordeux , tendo
pernoitado no parque de campismo Bordeux Lac, (N44.89777º W0.58394º).
17,80€ +3€ HIFI 24 horas.
No dia seguinte de manhã, fomos dar uma pequena volta por Bordeux, do
camping para a cidade é preciso andar de autocarro e depois de metro de
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Monument aux Girondins

Catedral St-André

superfície, mas para não perder muito tempo fomos e viemos de taxi 50,00€,
um pouco puxado para um autocaravanista reformado, mas serviu para
aprender. Visitamos a Cathédral St-André, Le Grand Theatre, Basilic StMichel, Monument aux Girondins e percorre-mos algumas ruas e praças,
tendo depois regressado ao campismo, para seguir viagem.
Dia 3 – 23 de Maio * Bordeux - Ceyrat (380 Kms.)
Saída de Bordeux pelas 13 horas, viagem calma por estradas sem portagens,
com primeira paragem Area de Serviço de Sourzac e depois mais adiante no
estacionamento de Terrason la Villedieu, entretanto chegamos ao Camping
Municipal Le Chancet (N45.73834º E 3.06195º) 11,10€. Este parque é perto
de Clermont-Ferrand.
Dia 4 – 24 de Maio * Ceyrat – Beaume-Les-Dames (395 Kms.)
Saímos do Parque, na autocaravana, para dar uma volta por ClermontFerrand e seguir viagem, mas o único estacionamento possível era a área de
serviço em Clermont (N45.79803º E3.11321º), como era feriado em França
(Dia de Pentecostes), estava deserta e resolvemos dar uma volta pela cidade na
autocaravana, para termos uma pequena ideia da cidade de ClermontFerrand, mas não arranja-mos estacionamento.
Seguimos viagem em direcção à área de serviço de Saint Pourcain-sur-Sioule
(N 46.31222º E 3.29666º), soberba área de serviço, com estacionamento
gratuito e 2€ os serviços. Depois de estacionados fomos dar uma volta à
cidade, visitando a Catedral, toda em obras. De volta à área de serviço,
almoçamos e descansamos um pouco, na margem do rio.
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Saint Pourcan-sur-Sioule

Depois do merecido descanso, continuamos viagem passando por Dole,
Besançon e chegamos à área de serviço de Baume-Les-Dames (N 47.34035º E
6.35702º), que se encontrava esgotada, lá como cá, vimos maus exemplos e
maus comportamentos dos autocaravanistas. Afinal lá não é muito diferente
do que se passa cá. Toldos, cadeiras, grelhadores, mesas etc. Também em
França vi autocampismo até nas áreas de serviço e não só.
Parei para ver este espectáculo e imediatamente fui corrido por alguém que
dizia que não havia lugar para mim, que a área estava esgotada. Ainda bem
porque mais à frente 500 metros entrei num bom parque de campismo, muito
recente – Complex Tourist (N 47.33668º E 6.35478º), 9,00€.
Dia 5 - 25 de Maio * Baume-Les-Dames – Kaysersberg (188 Kms.)
Saimos por volta das 9 horas com destino a Sochaux para uma visita ao
Museu da Peugeot, que é imperdível, 7€ por pessoa, com uma área de serviço
(N 47.51531º E 6.83220º), onde estacionamos para a visita ao museu e depois
do almoço fomos para Mullhouse, para uma visita aos Museu do Automovel e
o Museu do Trem, para quem gostar destas raridades, deve reservar um dia
para estas duas visitas. Para estes dois museus deve-se comprar um bilhete
combinado 17€ por pessoa, mais 5€ para o estacionar, no museu do train.

Sochaux – Museu da Peogeot
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Mulhouse - Museu do Trem

Mulhouse - Museu do Automóvel

Depois destas visitas, seguimos viagem passando por Colmar e fomos
pernoitar á area de serviço de Kaysersberg (N 48.13565º E 7.26325º) 5€, com
serviços gratuítos, muito grande mas que se encontrava praticamente
esgotada, não fosse a atenção dum autocaranista alemão ia ser complicado
arranjar lugar. Como sempre mesas, cadeiras, toldos, fogareiros etc. Lá como
cá.
Dia 6 – 26 de Maio * Kaysersberg – Obernai ( 113 Kms.)
Depois de uma noite de chuva, deixei a autocaravana no parque de
estacionamento junto à área de serviço 2€ e fomos visitar uma das mais belas
Villages Francesas, vale a pena, só visto, não é possível descrever o que vimos.

Village de Kaysersberg
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Village de Riquewihr

Depois do almoço seguimos para Riquewihr, outra Village muito bonita, com
área de serviço (N 48.16615º E 7.30180º), onde estacionei 2€, por 5 horas.
Mais uma Village que vale a pena visitar, de seguida fomos para outra Village,
Ribeauville que tem área de serviço (N 48.19222º E 7.32949º), 5€ serviços e
estacionamento, para terminar o dia seguimos viagem para Obernai, tendo
pernoitado no Camping Municipal Le Vallon de l´Ehn, (N 48.46445º E
7.46778º),13,40€ com internet gratuita.
Este camping fica a 15 minutos a pé do centro de Obernai, também existe um
estacionamento para autocaravanas (N 48.45972º E 7.48667º) tendo lá visto
uma única autocaravana que era Australiana.
A Village de Obernai, tal como as outras também nos encantou.

Village de Obernai

Dia 7 – 27 de Maio * Obernai – Strasbourg (58 Kms.)
Pequeno almoço tomado seguimos para Strasbourg, fomos directos ao
Camping de la montagne Verte (N 48,57556º E 7.71473º) 14,20€. Apanhado o
Bus e depois o Trem, 2,70€ bilhete combinado, lá fomos para a cidade.
A Cidade de Strasbourg é muito bonita e tem muito para visitar, a Catedral de
Notre Dame de Strasbourg, as ruas e praças, depois um passeio de barco de 1
hora (8,40€), para poder apreciar alguns pontos ribeirinhos da cidade.

6

Dia 8 – 28 de Maio * Strasbourg – Europa Park (80 Kms.)
Saímos do Camping pelas 8 horas, a caminho de Selestat, passando pelo
Museu do Chocolate, fomos procurar um agente da Narbone para tentar
reparar a nossa parabólica que tinha avariado e nada feito, dado que
representavam a marca Alden, que não era a marca da nossa.
Continuando a viagem, passamos por Selestat e depois para Rust, já na
Alemanha a caminho do Parrk Europa, que é o 2º maior parque Europeu de
diversões a seguir à Disney. Estacionados na grande área de serviço do Park
(N 48.27195º E 7.71694º) 28€ por 24 horas e 1€, pelos serviços.
A entrada no Park 33€, por pessoa, e lá dentro não paga mais nada, está tudo
incluído. Convém levar lanche porque os comes e bebes custam muito caro.
Valeu a pena a visita que deve ser aproveitada ao máximo.

Europa Park

Dia 9 – 29 de Maio * Europa Park – Dijon (327 Kms.)
Saímos pelas 8 horas em direcçao a Dijon, viagem calma sempre por estradas
secundárias para poder aproveitar melhor a paisagem, passando por várias
aldeias simpáticas. Chegados a Bensançon e estacionados num parque de
estacionamento, fomos visitar a Catedral de Ste. Jean, as ruinas do Grande
Teatro, que foi destruido no tempo da guerra. Terminada a visita seguimos
viagem para Dijon tendo chegado pelas 4 horas ao Camping Du Lac Kir (N
47.32133º E 5.01095º) 10,20€ com internet gratuita.
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Besançon

Dia 10 – 30 de Maio * Dijon – Lyon (219 Kms.)
Como era domingo não havia transportes para visitar Dijon, fomos de
autocaravana e estacionamos junto da Catedral de Ste. Benigne, que valeu a
pena visitar e de seguida fomos para o Palácio Duques de Borgonha, depois de
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Dijon

passar por várias ruas e praças, lá compramos várias qualidades da famosa
mostarda de Dijon. De seguida seguimos para Lyon, atravessando os imensos
vinhedos do famaso vinho de Borgonha e Villages muito bonitas e turísticas.
Almoçamos na autocaravana numa aldeia, no meio dos vinhedos.
Pràticamente todas as quintas têm venda directa do vinho e outros produtos
regionais ao público. Continuando a viagem passamos pela fábrica do leite
Regilait. Como era domingo e dia da mãe só os estabelecimentos de flores se
encontravam abertos.
Chegamos a Lyon pelas 4 horas da tarde ao Camping Indigo Lyon (N
45.81978º E 4.76122º) 17,52€+3€ internet 24 horas. Fomos dar uma volta à
cidade de Lyon que fica a 6Kms, a segunda maior cidade francesa,
atravessado pelo rio Saône, com belas catedrais e monumentos que
destacamos Basilique Notre-Dame de Fourvière, simbolo de Lyon.
Dia 11 – 31 de Maio * Lyon – Avignon ( 196 Kms.)
Saímos do Parque pelas 8 horas com destino a Avignon, demorou mais de uma
hora para atravessar Lyon na autostrada. Nestes últimos dias temos sido
acompanhados pela chuva, com algumas abertas. Foi uma viagem linda a par
do rio, passando por várias Villages muito simpáticas e depois a cidade de
Orange com o seu Arco do Triunfo com muitas imagens. È uma bonita viagem
mas a paisagem mudou, está tudo mais seco e o sol bem quente. Chegados a
Avignon fomos para o Camping Bagatelle (N 43.95222º E 4.79916º) 17,20€+2€
pela internet. Este Camping está a 500 metros do centro da cidade, é pouco
mais que atravessar a ponte do rio.
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Avignon

Avignon é a cidade mais famosa do Sul de França, vale a pena visitar Palais
des Papes, Musée du Petit Palais, dar uma volta pela cidade toda cercada por
muralhas imponentes, encontramos turistas de todo o mundo. É uma cidade
de cheiros a lavanda e outras ervas, dado estarmos na região de produção da
lavanda.
Dia 12 – 1 de Junho * Avignon – S.Tropez (208 Kms.)
Pelas 9,30 locais saímos para S.Tropez, foi uma viagem agradável com uma
paisagem difrente, muitas arvores de fruta e vinhas. Depois passou a ser mais
de montanhas, mais árido e o calor começou a apertar. Atravessamos, antes
de S.Tropez, uma serra muito linda que parecia que estavavamos nas serras
algarvias, desde a paisagem às casas de luxo nas encostas da montanha,
rodeadas de arvoredo, dirigimo-nos para a área de serviço área de St. Tropez
(N 43.26489º E 6.67222º) 11€ +2 para os serviços+1 para o banho. È uma
área privada, tem algumas sombras e é explorada por um autocaravanista,
remedeia.
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St.Tropez

Ficamos a gostar de S.Tropez, dado que pensamos ter escapado às vagas de
desenvolvimento turístico, não parece ter um turismo de massas da Côte
D´Azur e parece tudo calmo.
Dia 13 – 2 de Junho * S.Tropez - S.Mandrier-Sur-Mer (329 Kms.)
Saímos de S.Tropez e dirigimo-nos para o Mónaco, pela autoestrada 13,30€,
para poupar algum tempo, dado que o regresso seria pela beira mar. O
transito no Mónaco, é caótico tanto pela quantidade de obras, como pela
quantidade de veículos em movimento, não foi possível parar. No meio de um
transito infernal lá demos umas tantas voltas e fomos pela beira mar para Nice
e depois para Cannes. Qualquer uma delas com um movimento infernal e em
todos os lugares existem placas a proibir o estacionamento de autocaravanas.
Não nos sentimos muito bem, com uma autocaravana, nestas cidades. Assim
fizemos o percurso de regresso sempre à beira mar, que foi simpática, até St.
Mandrier-Sur-Mer, tendo pernoitado na pequena
área de serviço (N
43.07734ºE 5.90552º), gratuita. Ficamos vacinados da Côte D´Azur, pelo
menos com uma autocaravana.

Mónaco
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St.Mandrier-Sur-Mer

Dia 14 – 3 de Junho * St. Mandrier Sur Mer – Narbone Plage (358 Kms.)
Pequeno almoço tomado e lá fomos nós a caminho de Narbone Plage, por
estradas secundárias e passamos no autodramo Paúl Ricard, uma
imponência, sente-se a quantidade de € que giram à volta deste desporto.
Continução de viagem até Narbone Plage e derigimo-nos para a área de serviço
(N 43.14726º E 3.15415º) 7€ com serviços incluídos, por 24 horas.

AS - Narbone Plage

Nesta área de serviço estavamos estacionadas 80 autocaravanas, mas ainda
havia lugar para mais 50, com grandes lugares de estacionamento e
demarcados. Acaba a área e começa uma extensa praia. Um luxo de área de
serviço.
Dia 15 – 4 de Junho * Narbone Plage – Andorra (247 Kms.)
Regressados à estrada lá fomos a caminho de Andorra, passando por
Perpignan e Prades, depois foi atravessar os Pirineus até Mont-Louis, estrada
muito estreita, com paisagens fantásticas, mas traçado sinioso e imprópria
para quem tem vertigens como eu. Finalmente chegados a Andorra pelas
13,30 horas, fomos estacionar no Camping Valira (N 42.50306º E 1.51556º)
23,40€, com internet gratuita. Saímos a pé para visitar Andorra La Vella, com
o calor a apertar 30º. Em cada canto encontravamos um imigrante português.
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Dia 16 – 5 de Junho * Andorra – Lourdes (320 Kms.)
Pelas 8,30 horas saímos de Andorra em direcção a Lourdes e lá tivemos que
atravessar novamente os Pirinéus até Ax-Les-Thermes, que não foi tão difícil,
dado que o piso é bom e a estrada é larga e com railles de protecção, embora
tenha subido até aos 2.450 m e ainda havia alguma neve. Fomos passando
por várias estâncias turísticas, totalmente dedicadas ao desporto na neve e ao
da natureza.

Andorra

Lourdes

Chegamos a Lourdes pelas 4 horas, derigimo-nos ao Camping Du Loup (N
43.09792º W 0.06976º), que se encontrava esgotado. Há mais hipotses de
estacionamento, o Leclerc e o parque de autocarros e autocaravanas Arrouza,
que ficam distantes do Santuário, assim optamos por um estacionamento
junto ao rio, mais perto do Santuário, onde já se encontravam algumas
autocaravanas.
Dia 17 – 6 de Junho * Lourdes – Anglat (163 Kms.)
Depois de ter assistido, da parte da manhã, às cerimónias religiosas, derigimonos para a área de serviço de Anglat, (Les Corsaires N 43.50701º W 1.53403º)
6€ 24 horas em Julho e Agosto, gratuita o resto do ano, esta área tem
capacidade para 72 autocaravanas e estava a 80% da sua capacidade, em
Julho e Agosto não deve ser fácil ter lugar depois das 4 horas da tarde.
Visitada a praia e as redondesas fomos jantar.
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AS – Anglat

Baiona - Catedral de S. Marie

Dia 18 – 7 de Junho * Anglat-Biarritz-Baiona-Anglat (40 Kms.)
De manhã fomos dar uma volta até Baiona e visitamos a Catedral de SaintMarie e percorremos algumas ruas e praças e as margens do rio Adour, depois
fomos para Biarritz e aproveitamos para ver o Musée do Chocolait, dar uma
vista de olhos pelas praias, cheias de sarfistas, dado que Biarritz tem praias
com os melhores recursos para surf da Europa. Entretanto, como o nosso
programa de viagem estava em dia conforme o programado, resolvemos ir para
a área dos Corsários, para passar a tarde na praia, dado que o calor assim
convidava.

Catedral St. Jean Baptist

S.Jean de Luz

Dia 19 – 8 de Junho * Anglat – Donástia S.Sebastian ( Kms.67)
Saímos da área de Anglat em direcção a S. Jean de Luz, tendo estacionado na
área de serviço (N 43.38533º W 1.66264º), que fica praticamente no centro e
fomos visitar a Catedral de S. Jean Baptiste, o mercado tradicional, algumas
ruas e praças, valeu a pena. De seguida passamos por Socoa e Seboure e
fomos saír a Hendaya. Entretando entrados em Espanha, fomos para a área
de serviço de Donostia (S. Sebastian) (N 43.30735º E 2.01271º) 3€ por noite
até 13/06, depois 6€ de 14/06 até 15/09, serviços gratuitos. Uma boa área,
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das que se recomenda. Tem autocarro a 500 metros para o centro da cidade.
Quando chegamos chovia e deixa-mos para a manhã seguinte a visita a
Donástia.
Dia 20 – 9 de Junho * Donostia – Burgos (Kms 238)
Choveu toda a noite e de manhã ainda chove, resolvemos então dar uma volta
de autocaravana por Donostia para ter uma visão superficial da cidade,
passamos pela praia da Concha e da Ondarreta e passamos perto da Iglesia de
San Vicente e da Plaza da Constitucion, na próxima oportunidade é visita a
não perder. Depois seguimos para Burgos a fim de visitar o interior da
Catedral de Burgos, que não o podemos fazer no ano passado. Voltamos a
escolher o parque Fuentes Calientes.
Dia 21 – 10 de Junho * Burgos – Maia (Kms.563)
Mais uma noite de Chuva e como de manhã continuava a chover, resolvemos
voltar a casa.
Viagem sem História, viemos almoçar a Boticas, por volta das 12,30 horas
(Posta Barrosã) aí que saudades!!!.

Kms. Percorridos 5.518 Kms.

Gastos:
Gasoleo
Campings + AS + Estacionamentos
Visitas
Portagens
Total

680,00 €
250,00€
120,00€
50,00€
1.100,00€

N.B. Nestas despesas não estão incluídas;
Despesas com a alimentação, despesas pessoais, recordações, lembranças,
telemóveis etc.etc.
Nunca precisei de ligar a autocaravana à electricidade, por isso nunca paguei
electricidade nos parques.
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Não foi nossa pretenção fazer uma descrição exaustiva da viagem.

J.Sanches e Teresa

Curiosidades:
Fotos tiradas; J.Sanches 1.450, Teresa 1.725.
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