Grande viagem por Itália e Croácia (Junho/Julho 2010)
Mário, Susana, Miguel e Rodrigo
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É com muita satisfação que vamos descrever os 30 dias inesquecíveis que passamos, de 19/06 a
18/07/2010. Esta viagem foi realizada pelo Mário, Susana e os dois filhos, Miguel de 15 anos e
Rodrigo de 5 anos.
Queremos também agradecer os testemunhos das viagens relatadas neste Portal, pois ajudaramnos muito.
Para quem tem crianças pequenas, como é o nosso caso, deixo um conselho, ponham uma máquina
fotográfica digital nas mãos dessa criança, com as devidas precauções, é claro, e verão o resultado.
Também é importante, tentar conjugar um pouco de praia ou piscina, no final ou principio do dia,
pois serve de descanso e porque não, de descontração para todos.
1ºDia (19/06/2010) – Faro – Serra de Penascosa (Espanha):612 Km

Mesquita de Córdoba.Espanha

Mesquita de Córdoba.Espanha

Saída de Faro às 8:50, pela autoestrada rumo a Sevilha e posteriormente Cordoba. Aqui fizemos uma paragem para
almoço e depois fomos visitar a Mesquita de Córdoba.
Saímos por volta das 17:00 em direcção ao parque de campismo em Penascosa, perto de Albacete, onde chegamos às
20:30.
Parque de campismo: 22.90 €(s/electric) GPS: N 38 ° 40'22 0,836"/W 2 ° 24'16 0,632" (Razoável)
Mesquita de Córdoba – (3 adultos – 24.00 €)
2ºDia (20/06/2010) – -Serra de Penascosa – Vilanova i la Geltru (Espanha):569 Km

Peñiscola.Espanha

Peñiscola.Espanha

A nossa intenção era atravessar a Espanha em 2 ou 3 dias, pelo que, saímos do parque às 9:30, rumo a Peñiscola, a
tempo do almoço. E assim foi, chegámos às 13:00 e após almoçarmos, fomos visitar esta encantadora cidade Medieval
com muralhas e arcada pelo mar.
Voltamos a tomar a estrada por volta das 17:30 e seguimos para Vilanova i La Geltru, onde pernoitámos no Camping
Platja.
Parque de campismo: 30.20 € (s/ electric)-GPS 41 N ° 12'31 " , 1 º 41'16 "E (Razoável).
3ºDia (21/06/2010) – Villanova i la Geltru – Trébes (França):343 Km

Carcassone.França

Catedral St Michel .Carcassone.França

Às 10:30 estávamos a sair do parque, em direcção a França. Tinhamos como intenção chegar a Carcassone (França).
Esta cidade é a maior fortaleza medieval da Europa e a mais bem conservada, com cinturas de muralhas completas em
redor e 52 torres. A igreja S.Nazário, cujos vitrais, a árvore de Jesse e a árvore da vida se encontram entre os mais
belos do Sul de França e a Catedral de St Michel que data do séc.XIII. O acesso à cidade é pela porta Narbonesa e porta
Aude. Posso, então, dizer-vos que valeu a pena a visita!!
Por volta das 20:30, fomos para o parque de campismo que fica nas traseiras do Castelo, no entanto, o mesmo estava
esgotado. Deram-nos indicação de outro parque em Trebes, que ficava a uns 6 Kms deste, e na qual gostámos muito.
Parque campismo: L’ombre Des Micocouliers (20.60 €, s/electric.)-GPS: N43º12’459’’/E2º26’476´´. (Bom)
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4ºDia (22/06/2010) – Trébes – Port-St-Louis du Rhône (França): 262 Km

Anfiteatro de Arles.França

Montpellier.França

Por volta das 10:00 seguimos para Béziers e depois Montpellier. Neste último, bem tentámos estacionar a autocaravana,
mas foi muito complicado, pois os parques que encontravámos eram quase todos subterrâneos, pelo que, parámos uma
vez ou outra para tirar algumas fotos. Do que vimos, gostamos muito. É uma cidade muito histórica, limpa e bem
conservada. Numa outra altura, não está fora de questão visitá-la. Seguimos então para Arles, onde chegámos às 15:30.
Estacionamos gratuitamente a autocaravana, junto às muralhas. Fomos depois visitar as ruinas do circo, o anfiteatro
(património mundial) e o teatro antigo. Por volta das 17:30, seguimos direcção a Port-St-Louis du Rhône, onde
pernoitamos numa área de serviço (gratuíta), junto ao mar, com mais umas 30 autocaravanas. Trata-se de uma
povoação turistica, não muito grande e piscatória.
5ºDia (23/06/2010) – Port-St-Louis du Rhône – Cagnes-Sur-Mer (França) : 274 Km

Marselha.França
Catedral Notre Dame de La
Garde.Marselha.França
A área de serviço dista 73 Kms de Marselha, assim, às 12:30, já estavamos num dos pontos mais altos desta Cidade
para visitar a Notre Dame de La Garde. A catedral vale a visita, e a vista para a cidade é fabulosa.
Após almoço, partimos rumo a Saint-Tropez. Já em 1993, ficámos numa fila parados durante um bom tempo, este ano
aconteceu-nos o mesmo, até porque o acesso principal para Saint-Tropez continua o mesmo. Passámos depois por
Cannes, tendo decidido procurar um parque, em Cagnes-Sur-Mer (Le Colombier).
Parque de campismo (Le Colombier): 26.50 €( s/electric) - Razoável
6ºDia (24/06/2010) – Cagnes-Sur-Mer – Massa (Itália) : 325 Km

Villefranche.França

Mónaco

Para este 6ºDia, a nossa ideia era chegarmos à Itália. Saímos do parque às 10:00 e fomos em direcção a Nice, Mónaco e
San Marino. Estacionar nestes locais é extremamente complicado, a não ser que se vá directamente para um parque.
Depois de chegarmos à Itália, optámos por apanhar a autoestrada para Massa. Toda a costa de Génova, La Spezia,...é
muito bonita, pois já a conhecemos desde 1993 , mas a nível de acessos, precisamos de uns dias para a percorrer.
Fomos assim directos para Massa, onde ainda desfrutámos da praia. Esta cidade tem muitos parques junto à praia,
tornando-se dificil a escolha.
Parque de campismo Campeggio Partaccia-39.00 € (s/electric.) - Razoável.
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7ºDia (25/06/2010) – Massa – Florença : 138 Km

Pisa.Itália
Massa fica a uns 20 kms de Pisa, pelo que, chegámos às 11:00. Fomos então visitar a Piazza Del Duomo (Praça da
Catedral), com o campanile, isto é, a torre inclinada de Pisa, com um desvio de cerca de 4 m em relação à vertical e uma
altura de 55,65 m. Ao lado temos a catedral de Santa Maria Assunta, o Baptistério e o cemitério (Camposanto). Depois
da visita à catedral fomos almoçar.
Às 15:30 seguimos directos para o parque Michelangelo em Florença, onde chegámos por voltar das 17:30. Este parque
fica a uns 15 a 20 minutos a pé do centro da cidade, e como ainda era cedo, decidimos ir até à ponte Vecchio. Esta
cidade é espectacular. Voltamos no final da tarde para o parque para um bom banho e jantar, e depois descansar, pois o
dia seguinte prometia...
Catedral de Pisa- 3 adultos (6.00€)
8ºDia (26/06/2010) – Florença

Ponte Vecchio

Subida da Catedral da Santa Maria Del Fiore, o Duomo e o Campanille de Giotto (463
degraus).

Saímos do parque de campismo por volta da 9:30, em direcção ao centro de Florença. Na recepção do parque
comprámos 3 bilhetes de autocarro para utilizarmos de volta no final do dia.
Começamos por ver a Igreja de Santa Croce, desviamos entretanto para Dante Alighieri’s House, seguido do Palácio
Vecchio e Basilica de San Lorenzo. Depois fomos ver a Catedral de Sta Maria Del Fiore, Giotto’s Bell Tower e o Duomo.
Neste último subimos os 463 degraus. Foi dificil lá chegarmos, mas vos garanto que vale a pena, pois tem um
panorâmica da cidade espectacular. Depois desta visita decidimos almoçar por perto. Mais tarde fomos para uma rua, ao
lado da Igreja Medici Chapels, onde estava a decorrer um mercado. Seguimos depois para a Igreja de Sta Maria Novela,
onde descansamos no jardim em frente. Como já estava a ficar tarde, começamos a descer em direcção à ponte Vecchio.
Apanhámos o autocarro para o parque de campismo por volta da 8:30. Depois de um bom banho e jantar, fomos ao Bar
do parque, onde assistimos ao futebol Estados Unidos-Ghana.
Posso então dizer-vos que vale a pena conhecer esta maravilhosa Cidade.
Bilhete do autocarro (3 adultos-4.50 €)
Parque de campismo Michelangelo – 105.60 € (2 noites, c/electric.) GPS: Coord:N 43º45’42’’/E 11º16’06’’ (Bom)
Entradas para Duomo/subir a catedral – (3 adultos-24.00 €)
9ºDia (27/06/2010) – Florença – Roma (Itália) : 336 Km

Gimignano

Il Campo.Siena

Saída do parque às 9:30. O Rodrigo ficou a dormir e só acordou em Gimignano. Muito dificil o estacionamento, no
entanto, encontrámos uma área de Serviço (Área Di Sosta) para autocaravanas, com transporte para o centro da Vila
(N43º27.332/E11º02.067), por 3.00 €/hora (inclui autocaravana e transporte). Das 72 torres erigidas por familias
nobres, apenas subsistem 13 esbeltas torres que se erguem no cimo da colina e que lhe valeram a denominação de
Manhattan da Idade Média. As mesmas são património da Humanidade. Aqui fomos à praça principal conhecer o Palazzo
Popolo e a sua Torre Grossa de 54 m de altura. De volta, passámos por um mercado de velharias muito interessante.
Saímos às 12:30 em direcção a Siena.
Em Siena, o estacionamento também é muito complicado, pelo que, entramos numa zona residencial, perto do Castelo,
onde lá conseguimos estacionar. É uma cidade muito interessante, que deixa pairar um certo mistério. Foi esta a
sensação que senti. Começamos por visitar a Basilica de São Doménico, seguimos para a Praça Il Campo, onde está a
torre Del Mangia, construída no séc.XIV, ergue-se a 102 m de altura. É nesta célebre Piazza que se realiza as festas a
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2/07 e 16/08. Esta festa organiza-se em função de 17 bairros, que competem entre si no Pálio. Depois fomos conhecer o
Baptistério San Giovanni, o Duomo e a Cripta. Garanto-vos que esta visita vale a pena.
Por volta das 18:00, saímos em direcção a Roma. Chegámos por volta das 20:30
Entrada no Duomo Siena (3 adultos – 9.00 €)
Parque Village Roma – 165.96 € (4 noites) – GPS: N 41º53’15’’/E 12º24’16’’ (Bom)
10ºDia (28/06/2010) – Roma

Praça de São Pedro.Vaticano

Capela Sistina no museu do Vaticano

Apanhámos o Bus Shutle do parque de campismo, às 10:00, que nos deixa a uns 20 minutos a pé do Vaticano. Se
preferirmos também temos o metro a uns 100 metros. Chegados ao Vaticano, ficámos umas 2h 30m, na fila para
entrarmos no museu do Vaticano. O Vaticano, coração da cidade Eterna, possui importantes museus da Antiguidade,
Idade Média, Renascimento e Arte Sacra moderna. Para ver tudo isto é necessário andar 7 km de corredores, salas e
jardins. O que mais me fascinou foram os frescos da Capela Sistina que Miguel Ângelo criou, onde se pode ver a Criação
no tecto desta Capela e o Juízo Final na parede do Altar. É na Capela Sistina que se elege o sucessor, quando o pontífice
morre. Foram momentos inesquecíveis. Por volta das 16:00 fomos à basilica de S.Pedro, onde esperamos mais 1 hora na
fila. Já a conheciamos de uma viagem em 1993, mas nunca é demais voltar a ver aquela riqueza artistica fabulosa.
Por volta das 18:30 fomos apanhar o Bus Shutle para o parque.
Em frente ao parque de campismo temos um hipermercado muito bom, onde pudemos ir a pé. O parque campismo é
muito completo, e as noites têm muita diversão, pois têm uma disco no bar principal. Para quem pretender descanso,
aconselhamos a ficar um pouco distante do bar.
Bus Shutle: 3 adultos (6.00 €, para ída e volta)
Museu do Vaticano: 3 adultos -45,00 €
11ºDia (29/06/2010) – Roma

Coliseu.Roma

O Foro Romano.Roma
Às 10:00 saímos novamente no Bus Shutle. Apanhámos o metro em direcção à Praça de Espanha e aqui fomos ver a
Igreja da Santissima Trindade dos Montes e a Fonte da Barcaça. De seguida fomos visitar o Coliseu, o arco de
Constantino e o Foro Romano. O dia 29/06 era feriado no centro de Roma, pelo que, o trânsito estava bastante reduzido,
o que nos facilitou bastante. Depois da visita ao Foro Romano, continuamos em direcção ao Vitoriano e a praça Veneza,
seguindo para a fonte de Trevi. Como entretanto já estava a ficar tarde, optámos por apanhar o metro para irmos
apanhar o nosso Bus Shutle. Chegamos ao parque por volta das 20:00.
Banho na piscina, jantar ao ar livre e depois fomos ao Bar do parque.
-Coliseu: 2 adultos – 24,00 €
12ºDia (30/06/2010) – Roma

Parque de campismo de Roma

De manhã fomos a uma agência de viagens para comprar os bilhetes de ferry boat de Bari para Dubrovnik, no entanto,
nem todas as agências têm contrato com a Jadrolinija, pelo que, não nos foi possivel comprá-los.
Dia de descanso. Ficamos o resto do dia no parque de campismo, a disfrutar da piscina.
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13ºDia (1/07/2010) – Roma – Bari (Itália) : 430 Km

Bari.Itália
Neste dia, tinhamos presente chegar o mais cedo possivel a Bari, pois ainda tinhamos que comprar os bilhetes de ferry
boat de Bari para Dubrovnik. Assim saímos do parque à 7:30. O Miguel e o Rodrigo foram a dormir, e só acordaram por
volta das 11:00. Chegamos por volta das 14:00 a Bari, no entanto,a bilheteira só abria às 19:00, pelo que fomos
conhecer esta cidade.
Durante a noite, aconselho a levarem agasalhos, porque faz frio. Por exemplo, nós levamos sacos cama para os miúdos.
Ferry Boat de Bari para Dubrovnik (8 horas de viagem), com partida às 22.00 e chegada às 7:00 – 340,00 €.
14ºDia (2/07/2010) – Bari – Dubrovnik (Croácia) : 234 Km ( 8 horas)

Portão Pile.Dubrovnik.Croácia

Praia perto do parque de campismo Solitudo.
Dubrovnik

Nas Muralhas da cidade antiga de

Foi um dos pontos fortes da nossa viagem. A chegada às 7:00 a esta maravilhosa cidade que é património mundial, com
o nascer do sol e a vista sobre as muitas ilhas que estão na costa, em frente a esta Cidade, foi de uma beleza
indiscritivel. Assim que embarcamos no porto, fomos directos ao parque Solitudo que fica a uns 5 kms de Dubrovnik. A
uns 500 metros temos uma praia limpa, com a água muito transparente, onde aproveitamos a dar uns banhos. Depois
de descansar um pouco, almoçamos por volta das 12:00.
Às 14:00 apanhámos o autocarro nº6 que passa à porta do parque, de 15 em 15 minutos, para a o centro histórico de
Dubrovnik. Entramos pela porta Pile, logo a seguir temos a grande fonte de Onófrio, com a sua cupula de pedra, e em
frente o Stradun. Neste largo comprámos bilhetes para aceder às muralhas da cidade. Das muralhas conseguimos ficar
com uma panorâmica da cidade, assim como dos rochedos e mar que a cercam. Saímos pelo portão Ploce e de seguida
fomos visitar o mosteiro Dominicano e o Palácio Sponza. Seguimos depois para a stradun (placa), zona comercial,
apinhada de gente, sem qualquer trânsito, dentro da cidade antiga. Todos os palacetes que ladeiam esta avenida, foram
todos construidos após o grande sismo de 1667.Ao irmos novamente para a porta Pile, como não podia deixar de ser,
virámos à direita para conhecer a Farmácia mais antiga do Mundo.
Por volta das 19:30 apanhámos o autocarro para o parque.
Parque de campismo Solitudo – 1 noite – 379.40 kunas (+/-54.00€)
Muralhas de Dubrovnik: 3 adultos – 170.00 kunas (+/-24.29€)
15ºDia (3/07/2010) – Dubrovnik – Orebic (Croácia) : 113 Km

Saída de barco de Orebic para
Korcula.Croácia

Saída de barco de Korcula para Orebic

Catedral gótica de São Marcos.Korcula

Neste dia, tinhamos previsto ir visitar a ilha de Korcula, assim, por volta da 10:00 saímos de Dubrovnik, sempre junto à
costa, até à peninsula de Peljesac. São imagens espectaculares, pois toda a costa da Croácia está repleta de ilhas.
Chegámos a Orebic por volta das 15:00, e estacionamos numa A.S. para autocaravanas, a 50 m da praia e a uns 250 m
do cais onde apanhámos o barco que nos levou a Korcula. Esta cidade está rodeada de muralhas do séc.XIII. O Portão da
Cidade foi fortificado com uma gigantesca torre, a Revelin, que abrangia um canal cavado pelos Venezianos para isolar a
Cidade. O monumento principal da cidade é a Catedral de São Marcos do séc,XIII, onde podemos ver dois leões a
guardarem a entrada, decorada com colunas em espiral, e uma luneta com a imagem de São Marcos. Ao lado da
catedral, na casa do abade, temos também o tesouro da Abadia, conhecido pelas obras de arte dálmatas e venezianas.
Fomos também ver a Igreja de Todos-os-Santos, de 1301, estilo barroco que pertence à irmandade mais antiga da ilha.
Esta ilha é uma das maiores do Adriático, com 47 Km de comprimento e as montanhas percorrem a ilha em toda a sua
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extensão, alcançando os 560 m no pico. Por volta das 19:00, apanhámos novamente o barco para Orebic. Fomos ainda
tomar um banho na praia e depois jantar.
Junto à praia existe um passeio com bancos, onde nos sentamos à noite a apanhar um fresquinho, e a olhar em frente
para Kórcula e outras ilhas. Excelente Dia!!!
Cada saída de barco (Uma de Korcula e outra de Orebic): 3 adultos – 33 kunas (+/-4,71€)
Área de serviço: 50 kunas (+/-7.00 €) – GPS N 42º58,501/ E17º10,150
16ºDia (4/07/2010) – Orebic – Trogir (Croácia) : 195 Km

Trpanj.Croácia

Cidade antiga de Split.Croácia

Com uma praia a 50 metros da A.S em Orebic, não podiamos deixar de dar um mergulho, logo pela manhã. De seguida
tomamos duche num chuveiro exterior, que se encontra no terreno onde a proprietária da A.S. reside. Saímos por volta
das 10:00 em direcção a Trpanj, onde apanhámos o ferry boat para Ploce, depois seguimos sempre junto à costa, a
caminho de Split. Aqui deixamos a autocaravana num parque de estacionamento junto a um porto de embarque e
caminhos de ferro, por 14 Kunas/hora, e fomos visitar a zona histórica de Split. A porta de bronze permite o acesso,
quer ao interior do Palácio, quer às caves que serviam de armazém. Indo pelo corredor, que serve as salas subterrâneas,
reencontramos a luz do dia no peristilo, um pátio interior, cercado de colunas. Este local era outrora chamado a praça da
catedral. Nesta cidade existe um portão em cada lado, ligado por duas estradas, enquanto que os portões denominam-se
por Prata, Ouro, Ferro e Bronze. Fomos visitar o Baptistério de São João, a Catedral de São Dómnio (Altar de São
Dómnio, Altar de Santo Anastacio e o púlpito do séc.XIII) e a Câmara Municipal construída séc.XV na praça do povo.
Saímos por voltar das 18:30 em direcção a Trogir, onde fomos ficar no parque de campismo Kamp Seget, com uma praia
a 50 metros.
Ferry Boat – 376 kunas (+/- 53,71 €): 1 hora
Parque de campismo Kamp Seget – 220.00 Kunas (+/-31.42€)– GPS: N43.31.135/ E16.13.454 (Razoável)
17ºDia (5/07/2010) – Trogir – –Obrovac (Croácia) : 128 Km

Primosten.Croácia

Igreja de São Donato.Zadar.Croácia

Por volta das 9:30 saímos do parque em direcção a Sibenik. Estivemos ao pé da Catedral São Tiago, mas não a
visitamos. Esta catedral foi restaurada durante vários anos, após os bombardeamentos de 1991. A sua construção
original teve inicio em 1432 e terminou em 1555.De seguida fomos para Primosten. Em tempos foi uma ilha, agora
encontra-se ligada a uma ponte e uma calçada. A ilha foi habitada em tempos pré-históricos e colonizada por refugiados
bósnios que fugiam dos turcos. Sob o dominio veneziano, foram construídas muralhas em redor da cidade. No topo da
cidade temos a Igreja de São Jorge, construída no fim séc.XV, e em seu redor um cemitério. Tem também uma boa
praia, bom comércio e na altura estava cheia de turistas.
Depois de almoçarmos, seguimos para Zadar, onde chegámos por volta das 15:00.
Na Idade Média, Zadar foi a base principal da frota bizantina. Foi disputada por Veneza e Hungria no sec.XII-XIII, mas
em 1409 o rei Hungaro Ladislau vendeu aos Venezianos, as ilhas e cidades Dálmatas que possuía.Após a I Guerra
Mundial foi cedida à Itália pelo Tratado de Rapallo, mas muitos Italianos abandonaram a cidade depois da formação da
Jugoslávia em 1947. Zadar foi muito atingida pelos bombardeamentos da II Guerra Mundial, sofrendo vários danos. O
arquipélago de Zadar compõe-se por mais de 300 ilhas, no entanto, apenas cerca de uma dúzia é que são habitadas.
Conseguimos estacionar no parque Vladimir Nazor, e depois entramos pelo Portão da Cidade. Trata-se de uma cidade
antiga, rodeada de muralhas, com muito comércio e restauração. Fomos visitar a Igreja de São Donato, construida no
inicio do séc.IX. A Igreja não é usada desde 1797, mas como tem uma boa acústica, serve frequentemente de cenário a
concertos. Também visitamos a catedral de Santa Anastácia, Igreja de Santo Elias e fomos sair no portão do Mar.
Às 16:30 saímos em direcção ao parque de campismo Staro Selo
Parque de campismo, com electric: 165 kunas (+/-23.57€) – Não é muito bom, mas a simpatia dos proprietários foi
Igreja S.Donato – 2 adultos – 24 kunas (+/-3,42€)
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18ºDia (6/07/2010) – Obrovac – Zagreb (Croácia) : 272 Km

Plitvice Jezera.Croácia

Plitvice Jezera.Croácia

Saímos do parque de campismo às 7:30, com o Miguel e o Rodrigo a dormirem, em direcção à reserva natural Plitvice
Jezera (Patrimonio Mundial), tendo chegado às 9:30. Depois de pagarmos as entradas, optamos pelo percurso H, que
demora entre 5 a 6 horas. Aconselhamos a levar alguma coisa para comer e principalmente para beber. O nosso
percurso incluía uma ída de autocarro eléctrico, mais passeio de barco e no fim do percurso, novamente o autocarro
eléctrico que nos leva de volta. Em relação a crianças, aconselho atenção, pois apesar do parque estar bem estruturado,
existem bastantes declives.
Plitvice é um parque nacional com 192 km2, Altitude entre os 1280 e os 1417 m, com 16 lagos, que comunicam por 92
cascatas e quedas de água atingindo os 80 metros de altura.
Por volta das 17:00 saímos para Zagreb, onde chegamos por volta das 19:30
Parque de estacionamento nº1 do Plitvice Jezera – 70 kunas (+/-10,00€)
Entradas para o Parque Plitvicka Jejera – 275.00 Kunas (110.00 x 2 adultos + 55,00 x 1 jovem) - (+/-39.28€).
Parque de campismo Auto Kamp Plitvice em Zagreb – 210 kunas (+/-30,00€) – Razoável
19ºDia (7/07/2010) – Zagreb – Labin (Croácia) : 219 Km

Catedral de Santo
Estevão.Zagreb.Croácia

Igreja de São Marcos.Zagreb.Croácia

Zagreb era originalmente constituída por 2 cidades medievais separadas pelo rio Medvescak. Construiram-se duas
colónias em duas colinas: a Kaptol e Gradec.
Esta cidade foi entretanto dividida em dois grandes sectores: a antiga cidade (inclui Kaptol e Gradec) e a parte moderna
(Donji Grad ou Cidade Baixa).
A zona antiga é essencialmente uma zona pedestre, onde numerosas linhas de eléctrico ligam as partes oriental e
ocidental da cidade.
Assim, pelas 10:00 deixamos a autocaravana numa zona residencial e depois apanhámos o eléctrico que nos levou até
ao centro, onde fomos ver a Catedral de Santo Estevão. De seguida fomos conhecer a famosa praça Dolac, onde ficamos
a almoçar por perto. Mais tarde fomos em direcção à Donji Grad, para visitar a Igreja de São Marcos.
Às 18:30 seguimos para Kamp Marina que fica perto de Labin.
Parque de campismo Kamp Marina 42,20 € (Bom)
Electrico em Zagreb – 6 bilhetes - 48 kunas-(+/-6,86€)
20ºDia (8/07/2010) – Labin – Umag (Croácia) : 90 Km

Coliseu de Pula.Croácia

Rovinj.Croácia

Basílica de Eufrásio.Porec.Croácia

Saída do parque de campismo às 11:00, uma vez que, logo pela manhã fomos à praia dentro do parque. Seguimos para
Pula, onde fomos visitar a Arena que é um dos 6 maiores anfiteatros romanos que ainda perduram. Chegou a ter
capacidade para 23000 lugares sentados e teve 20 entradas, no entanto, a partir do séc.XV grande parte da pedra foi
utilizada na construção do Castelo e outros edificios da cidade. Depois fomos para a zona histórica e também comercial
de Pula. Esta cidade é famosa pelos seus magnificos monumentos da era romana, dos quais temos: Arco dos Sergii (arco
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levantado no séc.I a.c.), Templo de Roma e Augusto (construído no séc.I d.c.), a Catedral, o portão de Hérculos é o mais
antigo e bem conservado monumento da cidade (séc.I a.c.), a Igreja de S.Nicolau,...
Após almoço, fomos para Rovinj. Esta cidade foi em tempos uma ilha, que entretanto foi unida pelo enchimento do canal
que separava a ilha do continente, criando uma península. Acontece que só é possivel estacionar fora da ilha, o que se
tornou uma autentica aventura, pelo que optámos por seguir caminho para Porec, ficando a visita da catedral Santa
Eufémia para outra ocasião.
Por volta das 17:00 chegamos a Porec, tendo deixado a autocaravana num parque de estacionamento, a uns 500 m do
centro da cidade.
Em Porec fomos visitar a Basilica de Eufrásio (Património Mundial da UNESCO) que alberga as reliquias de São Mauro,
Santo Padroeiro da cidade e de santo Eleutério com o seu cálice gótico (1277). A igreja do séc.VI, é uma obra bizantina,
e está decorada com mosaicos esplêndidos sobre um fundo de ouro, como o da cúpula de abside representando Cristo e
os 12 Apóstolos. Nesta Igreja ainda podemos ver o pavimento original. Tem também um belo Cibório do séc.XIII,
sustentado por quatro colunas de mármore.
A cidade tem um bom comércio e bastanta animação.
Às 19.00 partimos para o parque de campismo Stella Maris em Umag
Parque Stella Maris – 285 Kunas (+/-40,72€) – GPS: N 45 ° 27,021 - E 13 ° 31,359 (Bom).
Entrada na Arena de Pula: 3 adultos - 130.61 Kunas (+/-18,66€).
21ºDia (9/07/2010) – -Stella Maris – Veneza (Itália) : 215 Km

Viagem de barco para
Veneza.Itália

Da Ponte de Rialto.Veneza.Itália

Dentro da Ponte dos suspiros.Veneza.

Saímos do parque às 7:30, com o Miguel e o Rodrigo a dormir, com a intenção de chegarmos ainda cedo a Veneza.
Chegámos ao parque por volta das 11:30, e pelas 14:00 apanhámos o barco que está a uns 5 a 10 minutos a pé do
parque de campismo Fusina para Veneza. Os bilhetes foram comprados na recepção do parque.
A viagem de barco como não podia deixar de ser é sempre espectacular, pois estamos perante uma cidade que é única.
Veneza encontra-se a mais de 3 km de terra firme, sobre 118 ilhas, entre estas encontram-se 177 canais, cruzados por
mais de 400 pontes. São notáveis os antigos palácios venezianos, sobretudo o Ducal, enquanto que a Igreja de São
Marcos é uma joia de arte bizantina. Fomos também visitar o interior do Palácio Ducal e a ponte dos suspiros, este é um
nome para designar o caminho percorrido pelos condenados ao cárcere. Depois seguimos em direcção ao Teatro La
Fénice, vitima de um incêndio em 1996, e entretanto reconstruída, e à ponte de Rialto, onde ficamos a jantar por perto.
Depois de passearmos pelos canais durante a noite que estava óptima, fomos apanhar novamente o barco às 22:30 para
o parque de campismo. Ver Veneza à noite também tem o seu encanto!!!
Não ficamos mais tempo, pois já conheciamos Veneza de outra viagem.
Parque de campismo Fusina:42,50€ - GPS: N 45º 25’ 10.03´´/ E 12º 15´21.32’’ (Bom)
Viagens de barco para Veneza (ida e volta): 3 adultos 36,00 €.
Palácio Ducal: Bilhete familiar-2 adultos e 1 jovem-28,00€
Basilica de São Marcos (tesouro) – 3 adultos: 9,00 €
22ºDia (10/07/2010) – Veneza – Lago di Garda (Itália) : 169 Km

Parque de campismo Lido.Lago
de Garda.Itália

Parque de campismo Lido.Lago de Garda.Itália

Basilica de S.António.Pádua.Itália

Por volta das 10:30 saímos de Veneza, tendo chegado a Pádua às 11:30. Fomos ver a Basilica di S.Giustina, no entanto,
a mesma estava fechada. Seguimos depois para a Basilica de S.António, na qual é lindissima.
Às 16:00 partimos para o parque de campismo Lido, no Lago de Garda. Este é um excelente parque!!!
Parque de estacionamento em Pádua: N 45.396.79º/ E 11.875.89º - 3 euros/3 horas.
Parque de campismo Lido (Lago de Garda): 45,60€, c/electr. – GPS N 45º28’11’’/E 10º43’15’’ (Bom)
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23ºDia (11/07/2010) – Lago di Garda – Lugano (Suiça) : 196 Km

Catedral de Milão.Itália

Parque de campismo de Lugano.Suiça

Saída do parque às 10:00 em direcção a Milão. Chegámos por volta das 12:00 e conseguimos estacionar num parque de
estacionamento, não muito longe da Catedral. Depois de a visitarmos, fomos ao famoso centro comercial, que fica ao
lado da Catedral, tendo ficado para almoçarmos. Também já conheciamos Milão de uma visita em 1993.
Às 16:00 saímos para Lugano, tendo ficado no parque de campismo
Parque de campismo: 57,00€ (Razoável)
24ºDia (12/07/2010) – Lugano – Satigny (Suiça) : 438 Km

Luzern.Suiça
Por volta das 8:15, saímos com destino a Luzern, tendo chegado por volta das 11.00. Não é fácil estacionar uma
autocaravana em Luzern, no entanto, lá conseguimos estacionar ao pé do jardim principal e porto de embarque de
barcos, para passeios no Lago. Fomos conhecer Luzern durante 3 horas, que foi precisamente o tempo máximo que
tinhamos para estacionamento. Luzern é uma cidade muito bonita. Suiça é um dos destinos que gostariamos de vir a
conhecer numa outra viagem.
Saímos de Luzern em direcção ao parque de campismo de Satigny, onde pernoitamos.
Parque de campismo Satigny-25,00€ (Razoável)
25ºDia (13/07/2010) – Satigny – D’Audinet (França) : 283 Km

Basilica Notre Dame de
Fourviere.Lyon.França

Parque de campismo.França

De manhã, por volta das 8:30 fomos fazer uma breve visita a Geneve que fica a uns 15 Kms, pelo que às 10:30 já
estavamos de saída para Lyon.
Chegámos às 12:30 e fomos directos à Basilica Notre Dame de Fourviere, que fica num dos pontos mais altos de Lyon.
Depois apanhámos o funicular que nos levou ao centro, onde almoçamos.
Saímos às 16:00 em direcção a Brives-Charensac, e ficamos no parque de campismo Municipal D’Audinet, que é
espectacular.
Funicular- 3 adultos: 5,80€, cada viagem.
Parque de campismo: 18,70€, c/electric. (Bom)
26ºDia (14/07/2010) - D’Audinet – Lourdes (França) : 522 Km

Santuário de Lourdes em França

Santuário de Lourdes em França
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Saímos do parque às 8:45, com a ideia de chegarmos a Lourdes. Fizemos várias paragens, e chegámos por volta das
17:30. O Santuário de Lourdes fica a uns 200 m do parque de campismo Loup, assim seguimos para o Santuário pelas
18:30, onde estava a decorrer uma procissão, e depois fomos para a zona comercial onde jantámos. Estavamos no dia
14/07 (Feriado em França), pelo que, sem esperarmos assistimos a um fogo de artificio espectacular, pelas 22:30. De
seguida fomos para o parque de campismo.
Parque de campismo Du Loup – 17,80 € (Razoável)
27ºDia (15/07/2010) – Lourdes – Nuévalos (Espanha) : 351 Km

Parque de campismo
Loup.Lourdes.França.

Pirinéus.França

De manhã fomos ver a catedral e ficámos a assistir a missa. Saímos do parque às 12:30, em direcção a Zaragoza,
passando pelos Pirinéus. Não tinhamos pensado em ficar em Zaragoza, pelo que, não tinha levado nenhuma informação
sobre parques. Acontece que Zaragoza tem um parque muito recente, onde ainda não tinha nos livros que levei, assim
como no GPS, assim como não conseguimos localizar o parque de campismo, fomos para o parque em Nuévalos.
Parque de campismo: 37,00€, s/electric. (Razoável)
28ºDia (16/07/2010) – Nuévalos – Madrid (Espanha) : 231 Km

Palácio Real.Madrid

Parque de El Retiro.Madrid

Posso dizer com toda a sinceridade que este foi o pior Parque de campismo por onde passamos. Já cá tinhamos estado
em 1993 e a diferença ou remodulação foi nula. Valem-se pelo facto deste parque estar no centro de Madrid, mais ou
menos a 1 Km do metro Canillejas (saída Alameda Ósuna), o que permite uma certa mobilidade para quem quer
conhecer esta cidade.
Saímos do Parque às 10:00 em direcção ao metro, que nos levou até ao Palácio Real. Depois seguimos para a Plaza
Mayor, Palácio Sta Cruz e Puerta Del Sol. Voltámos para o parque às 20:30.
Parque de campismo Ósuna: 37,00€, c/electric. (Mau)
29ºDia (17/07/2010) – Madrid – Sines : 676 Km
Antes de seguirmos para Portugal, decidimos logo pela manhã, apanhar o metro até à praça de Colon e de seguida fomos
visitar o Parque de El Retiro.
Saímos do parque de campismo às 13:30 em direcção a Sines, onde fomos visitar uns familiares.
30ºDia (18/07/2010) – Sines – Faro : 224 Km
Foi um prazer compartilhar convosco esta viagem.
Para nós são momentos únicos, passados em familia, onde nos enriquecemos tanto a nível cultural,
como pessoal.
Espero no futuro termos a oportunidade de falarmos novamente.
Mário, Susana, Miguel e Rodrigo.
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