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O nosso desejo crescente de conhecer o mais possível as maravilhas do velho continente, levou-nos durante este mês de Junho de 2007 à Suíça, também conhecida como Confederação 

Helvética. É um pequeno país (40.000Km2) situado entre a Alemanha, França, Itália, Áustria e o Principado de Liechtenstein. 

  

A Suíça está dividida em 26 regiões. Cada região tem a sua própria legislação e durante o ano desenrolam-se várias votações sobre os casos mais curiosos, como por exemplo os realizados há 

alguns anos na região de Schaffhausen, sobre a permissão de práticas de top-less nas piscinas, ou a declaração do Sábado nas escolas como dia não lectivo. 

  

No que refere aos idiomas, o alemão é o dominante (68%), o francês (20%), o italiano (8%), o romanche (1%), e o restante é constituído por idiomas inerentes à precedência dos imigrantes. 

  

  

DIA 1 - 12 de Junho 

  

PERCURSO : Faro - Santa Elena [Espanha] ( 475 km ) 
  

Nesta terça feira à noite, após termos garantido até ao fim os nossos compromissos laborais, decidimos adiantar caminho, pois a vontade de partir era muita e ganharíamos assim bastantes 

quilómetros. Assim fizemos! 

  

Pelas 20:30h tomámos a estrada em direcção a Espanha, fazendo algumas paragens pelo caminho, para comer e abastecer de gasóleo. Chegámos finalmente a Santa Elena, cerca das 2:30h da 

madrugada, já com os relógios a marcarem compasso pela hora espanhola. Escusado será dizer que não ficámos no camping local (Camping Despeñaperros), já nosso conhecido de outras 

viagens. Estacionámos junto ao jardim, e dormimos na maior das tranquilidades. 

  

 http://www.andalucianatural.com/despenaperros/presenta.htm 

  

DIA 2 - 13 de Junho 

  

PERCURSO : Santa Elena - Peñíscola ( 542 km ) 
  

Acordámos ao som dos passarinhos, e com muita vontade de seguir viagem. A localidade ainda estava um pouco adormecida. Depois de comprar pão num pequeno supermercado, tomámos o 

pequeno almoço e rumámos em direcção a Valência. Passando ao lado desta importante cidade espanhola, a meio da tarde chegámos a Peñíscola, com uma temperatura muito agradável. 

Alojámo-nos na área de serviço local, com algum golpe de sorte, pois apenas tinha um lugar livre. É uma área de serviço vigiada (8€/dia, mas em Julho e Agosto 12€), com excelentes condições 

e energia eléctrica incluída. Está localizada na paralela à Av. del Papa Luna, por detrás do Hotel Casablanca [GPS: N 40º 23' 24" - E 0º 24' 34"]. 

Aproveitámos para jantar cedo e depois caminhar um pouco pelo passeio marítimo. 

  

 http://www.costamediterranea.com/dondeir/castellon/peniscola.htm 

 http://lapaca.org/areas/ficha_area.php?area_id=49 

  

http://www.andalucianatural.com/despenaperros/presenta.htm
http://www.costamediterranea.com/dondeir/castellon/peniscola.htm
http://lapaca.org/areas/ficha_area.php?area_id=49
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Peñíscola - Área de Serviço Peñíscola - Passeio marítimo 

  

DIA 3 - 14 de Junho 

  

PERCURSO : Peñíscola - Palavas les Flots [França] ( 567 km ) 
  

Residir num dos extremos da Europa, obriga a que o percurso para os nossos destinos nos ocupe sempre os primeiros dias de viagem. Mas quando viajar é um prazer, aproveitamos essas horas 

para conversar, apreciar a paisagem, a pequena Catarina "devora" alguns filmes em DVD, e assim se passa o tempo. A travessia das circulares de Barcelona exige sempre a maior atenção, pois o 

trânsito é intenso e a quantidade de camiões é incrível. 

  

Pela tarde chegámos à já nossa conhecida área de serviço de Palavas [GPS: N 41º 31' 51" - E 3º 55' 23"]. É uma AS incluída no porto de recreio local, com muitos lugares de estacionamento, 

vigiada, com duches e WC, e a dois passos do centro da vila (10€/dia sem energia e 12€ com). 

Após o jantar, aproveitámos a paragem para passearmos um pouco junto ao canal e à praia. O tempo estava bastante fresco. 

Palavas les Flots é uma vila piscatória, com um canal a meio bordejado por bares, restaurantes típicos e gelatarias. Notámos que havia menos turistas do que na paragem que efectuáramos em 

Julho de 2006. 
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Palavas les Flots Palavas les Flots 

  

DIA 4 - 15 de Junho 

  

PERCURSO : Palavas les Flots - Annecy ( 417 km ) 
  

A madrugada trouxe a chuva a Palavas les Flots, no entanto pelas notícias transmitidas pela TV, vimos que o tempo estava muito pior para Norte, mas com previsões de melhoria para a tarde. 

Tomámos a A9 e depois a A7 e dirigimo-nos a Annecy, com um tempo cinzento, mas com as suas vantagens, dado que estávamos em viagem. 

  

Numa parte do trajecto decidimos sair da auto-estrada e tomar a nacional, pois a paisagem e o "preço" compensam. Esta saída originou que por engano passássemos pelo centro de Grenoble. É 

uma cidade com muito bom aspecto, cortada por um rio e com umas vistas e contrastes fantásticos. Em Grenoble a orografia do terreno partilha a paisagem com o aglomerado urbano. Apesar de 

termos percorrido algumas avenidas apenas em AC, esta zona ficou na mira para uma próxima oportunidade. 

  

Pela tarde chegámos a Annecy. Era uma cidade que conhecíamos apenas por fotos e que não nos defraudou, pois mereceu a nossa visita, pela sua arquitectura típica e pelo seu ambiente. É uma 

cidade onde os eventos se sucedem. Nesta altura estava a decorrer o Festival Internacional do Filme de Animação, ao ar livre, numa zona verde junto ao lago. Em Annecy existem dois locais 
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dedicados onde é possível estacionar a AC, no entanto ambos são insuficientes para a quantidade de ACs visitantes: 

  

AS Avenue des Marquisats [GPS: N 45º 53' 25" - E 06º 08' 32"] 

AS Annecy le Vieux           [GPS: N 45º 54' 22" - E 06º 09' 21"] 

  

Depois de vencer um trânsito compacto, de muitas tentativas de estacionamento, acabámos por estacionar junto à Polícia, num parque para autocarros. Questionei os agentes sobre a 

probabilidade de ser multado, mas disseram-me que se houvesse lugar a multa, seria por parte da Polícia Municipal, mas que não deveria haver problema, pois era final de tarde e havia muitos 

lugares vagos. Decidimos arriscar e fomos conhecer a zona antiga de Annecy. 

  

Annecy situa-se nas margens do lago que toma o seu nome (Lago de Annecy), ao Norte dos Alpes franceses entre Chambéry e Genebra (Suíça). 

  

Um dos pontos mais emblemáticos da cidade é o Palácio de l'île, no meio do Rio Thiou. 
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Annecy - Palácio de l'île, no meio do rio Thiou Annecy - Ponte pedonal sobre o rio Thiou 

  
 

Depois de um petit tour en ville, regressámos à AC e fizemos mais umas tentativas para estacionar nas AS locais, mas sem sucesso, devido a estarem completamente lotadas. Seguimos caminho 

junto ao lago e deparámos com um parque de estacionamento a cerca de 5Km, em Sevrier (parking de la Tournette), onde estavam bastantes ACs. Situa-se em frente à Mairie (Câmara 
Municipal), tem WC públicos e é gratuito [GPS: N 45º 51' 52" - E 06º 08' 26"]. 
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DIA 5 - 16 de Junho 

  

PERCURSO : Annecy - Genebra ( 50 km ) 
  

Depois de uma noite com alguma chuva fraca, surgiu um belíssimo dia de sol. Após um bom pequeno almoço em família, preparámos o nosso equipamento de navegação (GPS), para que o 

mesmo nos orientasse até Genebra, pela estrada nacional, prevendo a entrada pela fronteira de Bardonnex. Na própria fronteira suíça, solicitei aos agentes que me indicassem onde poderia 

comprar a vignete de autoroute. Este pequeno autocolante que se fixa no pára-brisas permite-nos circular por todas as auto-estradas do país, durante um ano civil, pelo valor de 40 CHF. Penso 

que estamos em presença das mais baratas auto-estradas da Europa, em contraste com as francesas e, é claro, com as portuguesas. 

  

O percurso entre a fronteira e o nosso ponto de alojamento foi curto, mas atravessámos a cidade de Genebra, que àquela hora da manhã de Sábado ainda estava muito calma. Dirigimo-nos ao 

Camping Pointe a la Bise, em Vésenaz, à beira do Lago Genève [GPS: N 46º 14' 42" - E 06º 11' 37"], a cerca de 8Km de Genebra. 

Pela tarde visitámos a cidade de Genebra, em companhia de uns familiares aqui residentes. A temperatura era de Verão, e o movimento de pessoas em torno do lago era impressionante. Esta 

proximidade entre os suíços, a natureza e as actividades de ar livre é algo que nos irá sempre cativar ao longo desta viagem. 

  

Em Genebra não perder a visita ao Lago Genève com o seu "Jet d'Eau", de 145m de altura (a fonte mais alta de Europa), à vielle ville e aos edifícios emblemáticos da cidade  - Nações Unidas, 

Organização Meteorológica Mundial, Organização Mundial de Saúde, Cruz Vermelha Internacional, UNICEF, etc.  

Genebra é sem dúvida a cidade mais cosmopolita da Suíça. 

  

  

 

 

 Genebra - Vista do lago Genebra -  Cadeira, frente ao edifício das Nações Unidas 
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Genebra- Movimento junto ao lago Genebra- Edifício das Nações Unidas 

  

DIA 6 - 17 de Junho 

  

PERCURSO : Genebra - Lausanne ( 65 km ) 

  

Este nosso primeiro acordar na Suíça foi brindado com um dia esplêndido e uma vista deslumbrante sobre oLago Genève. Depois de nos prepararmos e efectuado o checkout no camping, 

seguimos até Lausanne, pela estada nacional, de modo que pudéssemos desfrutar das magníficas paisagens riscadas pelas vinhas desta região (Vaud).  

  

Chegados a Lausanne, alojámo-nos na AS à entrada do Camping de Vidy [GPS: N 46º 31' 02" - E 06º 35' 52"], o qual se localiza dentro da cidade, à beira do Lago Genève, junto à zona olímpica. 

A permanência na AS permite a utilização dos serviços do camping, inclui energia (22CHF) e o preço é menor do que numa parcela. 
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Lausanne - Catedral de Nossa Senhora 

Lausanne - Zona Olímpica junto ao camping 
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Lausanne é conhecida como a cidade do desporto. Aqui reside o Comité Olímpico Internacional desde 1915 e o Museu Olímpico desde 1933. A arquitectura urbana comporta contrastes 

interessantes, entre os edifícios modernos  e os antigos. Destacam-se a Catedral de Nossa Senhora e o castelo de St. Maire, bem como toda a zona antiga que envolve estes monumentos. 

Passeámos tranquilamente pelas zonas modernas e antigas de Lausanne, em linha com este dia calmo de Domingo, condimentado com uma chuvinha fraca a acompanhar-nos de vez em quando. 

  

  

DIA 7 - 18 de Junho 

  

PERCURSO : Lausanne - Castelo de Chillon - Montreux - Gruyères ( 85 km ) 
  

Depois de umas compras no supermercado do camping, seguimos a nossa viagem. O destino planeado era o famoso Castelo de Chillon [GPS: N 46º 24' 51" - E 06º 55' 43"], o qual nos 

aguardava a apenas 35Km. Seguimos pela auto-estrada (afinal estava paga!), que não é mais do que um degrau ao longo das encostas junto ao lago. O castelo tem uma zona onde é possível 

estacionar em ambos os lados da estrada. 

  

Trata-se de um castelo medieval, num enquadramento fabuloso, à beira do Lago Léman (ou Lago Genève). É uma fortaleza do século XIII, construída sobre um rochedo. Inicialmente foi 

propriedade dos Bispos de Sion e posteriormente dos condes de Saboya. Este local foi objecto de visita por parte do Lord Byron, que após ter tomado conhecimento da história do 

prisioneiro François Bonivard, amarrado durante quatro anos ao pilar de uma cripta, escreveu o famoso poema "O Prisioneiro de Chillon" (1816). 
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Castelo de Chillon Castelo de Chillon 
 

  

 http://www.chillon.ch 

Após a tradicional passagem pela loja dos souvenirs, deslocámo-nos até Montreux, que é uma das cidades mais populares da Suíça. Esta cidade, também banhada pelas águas do Lago Léman, é 

conhecida como a "Riviera Suíça". Como era de esperar, o estacionamento aqui foi muito difícil. Tínhamos uma AS marcada no nosso PDA, conseguimos encontrá-la, mas para estacionar 

estava impossível dado o volume de viaturas no local. Depois de muitas voltas, optámos por estacionar num dos extremos, em que encontrámos um parque de estacionamento com muitos 

lugares livres, gratuito, mas limitado a 3h [GPS: N 46º 25' 40" - E 06º 55' 17"]. Seguindo o sentido de Lausanne para Montreux, atravessar Montreux pela avenida principal e depois desviar à 

http://www.chillon.ch/
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direita, pois fica no caminho para o Port de Territet, junto à linha do comboio. Para as ACs maiores, os lugares do fim do parque são os mais indicados. Para visitar o famoso passeio junto ao 

lago, descemos umas escadinhas (Escalliers de Vernet) que nos permitiram desfrutar de uma agradável caminhada até ao centro da cidade. 

  

Montreux - Vista a partir do Castelo de Chillon Montreux - Centro 

A zona junto ao lago é o coração de Montreux, onde pudemos apreciar  a estátua de Freddie Mercury, os edifícios imponentes, quase todos hotéis, que são o cartão de visita da Riviera Suiça. 

O tempo passou depressa, refrescámo-nos com uns deliciosos gelados à beira lago, ouvindo aqui e ali o sotaque português, de trabalhadores municipais que estavam a efectuar alguns trabalhos 
nas zonas verdes. 

Os objectivos de viagem e visitas deste dia eram ambiciosos, pelo que o nosso destino seguinte seria a conhecida vila de Gruyères. Chegámos ao parque de estacionamento à entrada da vila às 
17:30h, pelo que tivemos oportunidade de ver a funcionária do turismo fechar a porta, e assim ficou para o dia seguinte o habitual pedido de informações turísticas. 

Com pouco movimento, devido ao final de tarde, ainda tivemos oportunidade de passear pelas ruas muito típicas desta vila, tirar algumas fotos, e fazer planos para a visita do dia seguinte. 

No nosso PDA tínhamos uma AS indicada junto ao aeródromo de Gruyères. Fomos confirmar, mas só lá encontrámos uma AC holandesa, instalada como num camping (!), à entrada do dito 
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aeródromo. Como o local não nos garantia o conforto e o sossego que desejávamos, seguimos para o vizinho Camping Les Sapins, bastante bem sinalizado, como que a "convidar" à visita [GPS: 

N 46º 35' 41" - E 07º 04' 48"]. 

  

Gruyères - Camping Les Sapins Gruyères - Castelo 

  

DIA 8 - 19 de Junho 

  

PERCURSO : Gruyères - Berna ( 65 km ) 
  

Após a chuva e trovoada habituais das últimas noites, esta última teimou em não ser excepção. Acordámos cedo com um céu muito azul, que contrastava com o verde intenso dos campos 

envolventes do camping. Tentámos chegar antes do maior movimento a Gruyères, de modo que pudéssemos estacionar no parque à entrada da localidade, num local compatível com a dimensão 

da AC. Conseguimos o pretendido! A visita à vila de Gruyères era uma das quais em que depositávamos muitas expectativas, dado o nosso apreço pelo rural suíço e pelas localidades típicas. 

  

Esta vila medieval é rodeada por muralhas e as suas ruas distribuem-se em redor da praça do mercado. No ponto mais alto está o Castelo dos Condes de Gruyères, cujo reinado se desenrolou dos 

séculos XI a XVI. Se não conhecemos esta vila como tal, certamente conhecemos o seu queijo, mundialmente famoso (Le Gruyère), mas que comprado e degustado neste ambiente potencia o 
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seu sabor.  

  

  

Gruyères -  Rua principal Gruyères - Jardins interiores do castelo 

  

Aconselho vivamente as visitas ao castelo, à igreja e ao Museu Giger, mas deve reservar sempre alguns momentos descontraídos para visitar as ruelas e os estabelecimentos comerciais, com o 

seus produtos típicos. Por curiosidade, na igreja encontrámos uma imagem da Nª Srª de Fátima. Certamente seria das imagens mais adoradas, pelos portugueses, que ouvimos com frequência nas 

obras de construção civil que decorriam em várias moradias da vila. 

  

Deixando Gruyères e descendo a estrada de acesso em cerca de 1Km, chegamos à La Maison du Gruyère. Podemos utilizar o comboio turístico ou a AC, pois tem um grande estacionamento 

anexo. Neste estabelecimento é possível ver de perto os vários passos da confecção do famoso queijo. Aproveitámos a passagem para comprar alguns chocolates, fatias de queijo e algumas 

lembranças para os nossos familiares. 
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Gruyères - Castelo La Maison du Gruyère 

  

Daqui, subimos uma estrada de montanha em cerca de 5Km, até ao Moléson. Este percurso é bastante acessível para as ACs, não constituindo qualquer problema. Estacionámos no imenso 

parque de 500 lugares (gratuito e sem restrições!), que deixa prever uma grande afluência na época dos desportos de Inverno. No dia da nossa visita o calor e o sol eram dominantes, pelo que a 

vista para a encosta de chalés era magnífica. Depois de um almoço volante na AC, tomámos o funicular até ao (quase) topo do monte, designado porPlan-Francey, com uma magnífica vista a 

1500m de altitude, sobre toda a região. Disse "quase", pois para quem pretender ir mesmo ao topo, deve tomar a seguir um teleférico, que permite a subida de mais 502m, ficando agora a 2002m 

de altitude. Neste cume existe um observatório astronómico  e a vista é imensa sobre os maciços alpinos e toda a região de Gruyères. 
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Moléson - Funicular Moléson - Vista da região de Gruyères 

  

 http://www.gruyeres.ch 

 http://www.moleson.ch 

 

Satisfeitos e felizes com o passeio deste dia, fizemos a viagem até à capital da Suíça - Berna. 

Chegámos ao fim da tarde e pernoitámos no Camping Bern-Eymatt  [GPS: N 46º 57' 49" - E 07º 23' 04"], junto a Berna, na localidade de Eymatt (ao chegar a Berna seguir as indicações 

de Wohlen e Aarberg até Eymatt). Foi hora de descansar e de efectuar as tarefas domésticas associadas às viagens em família. O fim do dia culminou com uma jantar romântico a três, à luz de 

velas, até que a habitual trovoada nocturna chegou, lá pelas 23h, mas a essa hora já estávamos no conforto do nosso lar... 

http://www.gruyeres.ch/
http://www.moleson.ch/
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Berna - Camping Bern-Eymatt 

  

    

DIA 9 - 20 de Junho 

  

PERCURSO : Berna - Interlaken ( 60 km ) 
  

Este dia foi dedicado à visita da cidade Berna. Apanhámos o autocarro urbano na estrada em frente ao camping, a cerca de 300m, que nos levou até ao centro da capital em cerca de 20 minutos. 

  

Berna é a capital federal e está inscrita no património cultural mundial da UNESCO, graças ao seu património medieval urbano, que conseguiu resistir à passagem dos séculos. Conta com 

300.000 habitantes e é atravessada pelo Rio Aar, o qual é uma parte viva da cidade. Berna convida-nos à visita a pé, pois só assim poderemos apreciar as suas belas ruas medievais, com mais de 

6Km de arcadas, que albergam lojas de todo o tipo. Berna é também conhecida como "cidade dos ursos" (símbolo da cidade), dado que a palavra Berna(Bern) deriva do alemão "Bar" (urso). 

Deste modo, o urso é o animal que aparece no escudo bernense. 

  

Percorremos todo o centro da cidade, sempre animado pelos muitos milhares de transeuntes e turistas. Neste trajecto destaca-se a Marktgasse, que é uma rua comercial que se estende de este a 

oeste da Zytologge, até àKafigtum, que é a porta posterior. A Zytologge é a famosa torre do relógio que foi em tempos a porta ocidental da cidade, sendo depois utilizada como prisão. Neste 



                                                                                                              Publicado no Portal CampingCar Portugal - www.campingcarportugal.com 

 

17 

 

momento, ou não estivéssemos em território  suíço, continuamos a ouvir nesta torre as badaladas do respectivo relógio. 

  

 

 

Berna - Zytologge (torre do relógio) Berna - Kramgasse (principal via da antigo traçado medieval) 

  

Deixando a Zytologge e percorrendo a Kramgasse, que é a principal via do antigo traçado medieval de Berna, podemos observar múltiplas fontes (mais de cem na cidade!), com datas de 

construção a partir do século XVI. É nesta via (Kramgasse, 49) que se pode visitar a Einsteinhaus, que é a casa-museu de Albert Einstein. Este génio da física viveu nesta casa entre 1903 e 1905, 

tendo sido aqui que iniciou o desenvolvimento da teoria da relatividade. Tivemos oportunidade de visitar este museu, observar os muitos objectos pessoais e fotos do físico e ver um filme 

alusivo à sua vida. 
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Berna - Fonte típica Berna - Vista do rio Aar a partir da Munsterplattform 

  

Depois de um almoço num dos restaurantes do centro, continuámos o nosso passeio pelo centro da cidade, passando pela Bundesplatz, local onde se encontra a Assembleia Federal 

(Bundeshaus). Daqui descemos por um pequeno funicular até à margem do Rio Aar, onde neste dia calor havia uma multidão que procurava as piscinas e as suas águas...certamente muito 

frescas. Neste percurso encontrámos a relíquia de autocaravana que mostramos na foto abaixo. 
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Berna - Uma relíquia de AC Berna - Catedral 

  

Deixámos as margens do Aar e subimos uma escadaria que nos deixou junto à Catedral de Berna, naMunsterplatz. Agora o cansaço deste longo passeio urbano já se começava a sentir, mas a 

satisfação do que estávamos a viver era mais forte. Visitámos a catedral (Munster), de estilo gótico, construída no século XV, cujos 100m de altura não nos deixaram indiferentes. No interior a 

ausência de imagens era algo a que já nos habituáramos, mas o seu púlpito e os vitrais quinhentistas mereceram a nossa maior atenção. 

Ao lado direito da catedral, entra-se por um portão em ferro e temos uma zona de lazer, a Munsterplattform. Daqui avista-se o rio e as suas margens verdejantes, que só por si já nos transmitiam 

alguma sensação de frescura, neste dia de muito calor. 

  

Foi hora de regressarmos ao camping, onde recolhemos a nossa AC e decidimos aproveitar o final do dia para seguir até Interlaken, entrando mais uma vez no rural suíço. 
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Depois de percorrer alguns quilómetros ao longo do Lago Thun, a chuva começou a cair e o céu ficou ameaçador. Ao chegarmos ao nosso destino, o Camping Lazy Rancho [GPS: N 46º 41' 09" - 

E 07º 49' 49"], a chuva era intensa, mas o acolhimento dos proprietários excedeu aquilo que poderíamos esperar, com a sua enorme simpatia. 

  

Depois de um banho reparador nas óptimas instalações do Lazy Rancho, foi hora de um reconfortante jantar na AC, pois o dia tinha sido repleto de emoções e...caminhadas. 

  

  

DIA 10 - 21 de Junho 

  

PERCURSO : Interlaken - Luzern ( 70 km ) 
  

Este décimo dia da nossa viagem pelas terras do chocolate, amanheceu chuvoso. Depois de feitas algumas compras no supermercado do camping, deixámos o Lazy Rancho. Percorremos alguns 

quilómetros junto aoLago Brienz, em ar de passeio, pois não nos cansávamos das fantásticas paisagens suíças. 

  

  

Interlaken - Camping Lazy Rancho Interlaken - Casa típica na margem do Lago Brienz 

  

Por fim entrámos na cidade de Interlaken. Esta cidade está posicionada no centro da Suíça, entre os lagosThun e Brienz e junto a três montes célebres - o Eiger, o Monch e o Jungfrau. Podemos 
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considerar que Interlakené um ponto de partida para grandes viagens nesta região ou mesmo no país. Nesta cidade contamos com oito campings, em que se destacam o Jungfraublick, o Lazy 

Rancho e o Manor Farm, que servem de alojamento aos muitos dos turistas que escolhem esta zona como destino de férias. 

  

  

  

Interlaken - Centro da cidade Interlaken - Arredores 

  

O estacionamento da AC em Interlaken mostrou-se assaz difícil. Depois de muitas voltas,  passada quase uma hora, cruzámo-nos no trânsito com alguns portugueses que se revelavam após 

notarem a nossa matrícula, e um destes indicou-nos o estacionamento da estação de comboios [GPS: N 46º 40' 53" - E 07º 51' 02"]. Atravessada a passagem de nível junto à estação, finalmente 

encontrámos um local compatível com a nossa "volumosa" AC, onde o estacionamento era fácil, apesar de pago (1 CHF por hora). Este local é muito cómodo, pois fica no centro, permitindo a 

visita a pé. 

  

Após um passeio pelas ruas de Interlaken, onde o animado comércio convida às extravagâncias, comprei um relógio de pulso Tissot e continuámos a namorar os relógios de cuco, tão 

característicos nesta zona. 

  

Depois de um belo almoço na AC, com  vista privilegiada para o rio, seguimos em direcção a Luzern. O mapa mostrava uma estrada que nos causou algumas dúvidas, devido às curvas que o seu 

trajecto denotava. No camping tínhamos pedido algumas informações sobre este assunto, mas confirmaram-nos que seria a melhor opção (seguir pela A8), apesar da ligação não se fazer sempre 

em auto-estrada. 
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Podemos afirmar que é sem dúvida um trajecto dos mais fantásticos que já tínhamos percorrido, devido à intensidade das paisagens. 

  

  

Estrada Interlaken - Luzern Estrada Interlaken - Luzern 

  

Deixando a parte rural do percurso, passámos na base do Monte Pilatus e começámos a ter as vistas preciosas do Lago Luzern. Chegados a Luzern, alojámo-nos no Camping Lido [GPS: N 47º 

02' 59" - E 08º 20' 15"]. 

  

Aproveitámos ainda o final da tarde, tomámos o autocarro na estada principal, perpendicular à de acesso ao camping, e fomos até ao centro da cidade, numa primeira aproximação a este local 

maravilhoso. 

  

DIAS 11 e 12 -  22 e 23 de Junho 

  

PERCURSO : Luzern ( 0 km ) 
  

Esta cidade fica na margem do lago com o mesmo nome, por onde se podem fazer bonitos passeios pelas estradas que o circundam. 

A cidade de Luzern é muito antiga e como tal tem um conjunto notável de monumentos e edifícios históricos. O mais famoso de todos é a Ponte da Capela (Kapellbruckë), o ex-libris da cidade. 

Esta ponte de madeira foi construída na primeira metade do século XIV e as pinturas do século XVII no seu interior ilustram cenas da história da Suíça e da região. Em 1993 sofreu um terrível 
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incêndio que destruiu quase 80%, mas foi totalmente restaurada no seu aspecto original. A Torre de Água com 34 metros de altura fica junto à Ponte Capela e foi construída em 1300 como parte 

das muralhas da cidade. 

  

É neste enclave que se terá desenrolado a lenda de Guilherme Tell e onde igualmente se deverá ter inspirado Wagner para compor "O idílio de Siegfried". Outro monumento também 

emblemático é o Leão Moribundo, esculpido na rocha, em memória dos 760 guardas suíços que perderam a vida em 1792 em defesa de Luís XVI de França. 

  

  

Luzern - Ponte da Capela Luzern - Centro 

  

Luzern foi uma das cidades mais bonitas que visitámos nesta viagem e que nos fez permanecer mais tempo. O movimento de turistas é permanente e anima a cidade. A zona histórica merece a 

nossa visita, mais do que uma vez. Passeámos bastante pelas suas ruas e entrámos várias vezes nas casas dos chocolates. Vale a pena comparar os preços!  Hoje era o dia que tínhamos dedicado 

para a visita ao Monte Pilatus, mas no Turismo indicaram-nos que a visibilidade era nula, devido às espessas nuvens que pairavam em torno do monte. Em face desta situação, adiámos para o 

dia seguinte, pois as previsões apontavam melhorias. Pela tarde deliciámo-nos com uma bebida numa das esplanadas junto ao rio e aproveitámos por fazer uns passeios relaxantes pelas ruas 

de Luzern. 

  

No final da tarde, antes de nos recolhermos, acabámos por perder a cabeça, e não resistimos à compra de um relógio de cuco numa das lojas do centro. Foi a prenda que oferecemos a nós 

próprios e que servirá de lembrança permanente deste fantástico país, e de Luzern. 

  

Neste dia 23 de Junho madrugámos e o tempo estava esplêndido, confirmando as previsões. Estávamos impacientes devido à visita que iríamos fazer ao Monte Pilatus (2.132m). Poderíamos ter 
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comprado os bilhetes para o transporte no camping, e apanhado o barco no embarcadouro que lhe fica junto, mas preferimos fazê-lo no Turismo de Luzern (estação comboios).  Tomámos o 

barco que nos iria levar num passeio extremamente agradável, até à base do Monte Pilatus, mais concretamente à estação do comboio de cremalheira de Alpnachstad. 

  

  

Navegando para o Monte Pilatus Margem do Lago Luzern 

  

A viagem pelo lago é algo que não se esquece, pois retomámos as paisagens suíças, mas vistas de um ângulo diferente. O barco efectua múltiplas paragens nos embarcadouros, para recolher e 

deixar passageiros. Chegados a Alpnachstad, entrámos num comboio de cremalheira, o qual iria superar um generoso desnível (48%) até atingir o cimo do Monte Pilatus. 
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Comboio de cremalheira Monte Pilatus - Quase no cimo 

  

Chegados ao topo, tivemos de ajeitar os nossos agasalhos, pois a diferença da temperatura fazia-se sentir. Passámos de cerca de 25ºC no sopé para apenas 6ºC no cume. A vista a esta altitude era 

fantástica, especialmente quando acompanhada por sons tradicionais, oferecidas por um casal de músicos suíços com as sua típicas trombetas e canções. 
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Monte Pilatus - Músicos suíços Monte Pilatus - Vista sobre a região de Luzern 

  

Depois de um almoço à base de cachorros confeccionados com as famosas salsichas locais, acompanhados por uma boa cerveja suíça, foi hora de tomar uma telecabine grande (40 pessoas) e 

efectuar a primeira parte da descida. Seguidamente houve um transbordo para uma cabine de quatro pessoas, que nos levou a flutuar até ao bairro de Kriens. Aqui tomámos o autocarro urbano 

até Luzern. 
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Monte Pilatus - Vista da telecabine Monte Pilatus - Descida para Kriens 

  

Para este passeio comprámos bilhetes combinados, que incluíam todo o trajecto (81,60 CHF por adulto). Para a nossa filha não foi necessário comprar bilhete, pois tínhamos adquirido 

anteriormente no Turismo o "Junior-Karte" (20 CHF), que lhe permitia utilizar todos os transportes públicos do país, durante um ano, quando acompanhada por nós. É do maior interesse 

adquirir este documento, caso levemos filhos menores de 16 anos, pois consegue-se uma poupança apreciável.   

  

Após um dia repleto de emoções e satisfação, que a nossa filha Catarina não esquecerá, assim como nós, fomos comemorar este final de tarde numa das esplanadas de Luzern. 

Hummmm...divinal! 

  

 http://www.pilatus.ch/default_detail-n46-i275-p1-sF.html 

  

DIA 13 -  24 de Junho 

  

PERCURSO : Luzern - Zurique ( 50 km ) 
  

Saímos do Camping Lido pela manhã, tal como os muitos companheiros que partilhavam o camping connosco. Dirigimo-nos para Zurique, com o objectivo de ficarmos no camping mais 

próximo da cidade, com base no que o nosso GPS/PDA nos indicava. Era Domingo, mas as imediações de Zurique estavam muito movimentadas, pois estavam a decorrer provas de Triatlo. 

http://www.pilatus.ch/default_detail-n46-i275-p1-sF.html
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Após alguns desvios e trocas de palavras, lá fomos simpaticamente autorizados pelos agentes suíços a continuar, e chegámos finalmente ao CampingSeebucht [GPS: N 47º 20' 09" - E 08º 32' 

28"]. 

  

O camping era agradável, mas devido ao Triatlo estava superlotado, pois muitos participantes estavam lá alojados. Felizmente a sorte estava do nosso lado, também por ser bastante cedo, 

conseguimos um estupendo lugar em primeiríssima linha para o Lago Zurique. Já devidamente instalados e com com uma vista deslumbrante, fomos conhecer a cidade. 

  

  

Zurique - Os patos do lago adoraram a Catarina Lago Zurique - Vista fantástica a partir do camping 

  

O dia era mesmo de sorte, pois devido às provas de Triatlo os autocarros estavam sem horários definidos, mas mesmo assim, ao chegarmos à paragem do autocarro o dito não tardou trinta 

segundos a chegar. Só tivemos tempo de recolher os bilhetes na máquina da paragem e entrar. O condutor era muito simpático, pois perguntei-lhe (em inglês) qual a melhor paragem para visitar 

o centro, e ele prontamente me deu uma série de dicas e informações...mas infelizmente em alemão...pelo que fiquei na mesma. Mas nada como confiar no nosso sentimento e acertamos sempre 

na paragem correcta! 

  

Zurique não mais é do que o centro financeiro da Suíça e um dos mais importantes do mundo. É uma cidade com um ambiente muito agradável, à beira do lago e refrescada pelo Rio Limmat. 

Não perder o passeio a pé pela cidade, iniciado junto ao lago e depois seguindo pela margem do rio até ao Museu Suíço e à estação de comboios, regressando pela outra margem. Neste percurso 

entrar pelas transversais e envolver-se no ambiente da cidade, entre ruelas com bares, cafés e esplanadas. 
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Zurique -  Centro da cidade em volta do rio Limmat Zurique - Rio Limmat 

  

Zurique tem uma zona antiga muito interessante, que se estende ao longo da margem oeste do Limmat.Apreciámos a convivência entre os edifícios clássicos e as edificações mais modernas. 

Nesta zona encontramos lojas de marcas famosas, em que o luxo impera. Este luxo não é extensivo aos bancos suíços, pois estes passam bastantes despercebidos, dada a simplicidade dos seus 

edifícios. Podemos ver muitos destes bancos numa das principais avenidas de Zurique - a Banhoffstasse (margem oeste). Esta avenida é uma das artérias comerciais mais caras da Europa, 

estendendo-se deste a estação de comboios até ao lago. 
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Zurique -  Fachada simples do Arab Bank Zurique - Estação de comboios (Bahnhoff) 

  

Entre os vários pontos de interesse temos a St. Peters Kirche, uma igreja que se destaca pelo seu imponente relógio, o maior da Europa, com 8.7m de diâmetro; a Bahnhoff, que é a monumental 

estação de comboios, aAugustinerkirche, igreja de estilo gótico, e a Fraumunster, que é a catedral de Nossa Senhora. 
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Zurique -  St. Peters Kirche (relógio) Zurique - Igreja de Nª Srª, ao fundo 

  

O Museu Suíço é outro dos pontos de interesse da cidade. Nas suas imediações, uma turista inglesa apelou à nossa visita, indicando-nos o interesse do espólio, além de que era Domingo, logo a 

entrada era gratuita. Além de todo o recheio, alusivo às várias épocas, o próprio edifício é bastante interessante. Saídos do museu, percorremos a margem oeste do Limmat até ao lago. 
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Zurique -  Museu Suíço Zurique - Barco típico dos lagos suíços 

  

  

DIA 14 -  25 de Junho 

  

PERCURSO : Zurique - Vaduz (Liechtenstein) - Appenzell ( 150 km ) 
  

Deixámos o Camping Seebucht logo pela manhã, como objectivo de visitarmos a capital do Principado de Liechtenstein. Este percurso de pouco mais de 100Km mostra-nos mais uma vez 

paisagens maravilhosas, que tivemos a oportunidade de filmar e fotografar. A fronteira entre os dois países é muito discreta, dado que não há postos fronteiriços, por acordo entre os dois 
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países. Vaduz é a capital deste pequeno país de 160Km2, em que a população apresenta valores de rendimento per capita, dos mais altos do mundo. É uma cidade em que a limpeza e os traços de 

modernidade transpiram por todas as artérias. Na continuidade do que nos tem sido habitual, aqui o estacionamento da AC também não foi simples, pelo que optámos por deixá-la à entrada num 

zona de parquímetros (habitual!) [GPS: N 47º 08' 08" - E 09º 31' 19"]. 

  

  

 

 

Liechtenstein - Centro Liechtenstein - Centro 

  

Visitámos o centro, constituído por uma zona pedonal salpicada por estátuas contemporâneas e edifícios modernos. Após o almoço entrámos no Museu Filatélico (gratuito!), bastante conhecido 

devido à magnífica produção filatélica deste país. 
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Liechtenstein - Centro Liechtenstein - Centro 

  

Depois desta visita, dirigimo-nos ao nosso segundo objectivo do dia, que era a localidade de Appenzell. Depois de passarmos por uma estrada de montanha, com umas paisagens excepcionais 

(com cheiro intenso a vacas!), mas muito estreita, limitada a veículos com peso inferior a 3.5T, chegámos a Appenzell. É uma vila de uma tipicidade incrível - é o rural suíço no seu máximo 

esplendor. 
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Appenzell - Estrada de acesso Appenzell - Centro 

  

 http://www.swisscastles.ch/aviation/appenzell/appenzell.html 

  

As casas de Appenzell são um dos grandes atractivos da cidade, pois além da sua traça, a decoração das fachadas leva-nos para outro mundo. É uma visita a não perder! 

É aqui também produzida a denominada "rainha das cervejas suíças" - a Appenzeller Bier. Bebida ideal para acompanhar os queijos e enchidos da região, à venda no comércio local. 

  

http://www.swisscastles.ch/aviation/appenzell/appenzell.html


                                                                                                              Publicado no Portal CampingCar Portugal - www.campingcarportugal.com 

 

36 

 

  

Appenzell - Centro Appenzell - Centro 

  

O final da tarde e da nossa visita trouxe uma chuva intensa. Apenas tivemos tempo de dar uma boa corrida até à AC, estacionada no parque da entrada (gratuíto!). A vontade de procurar um 

camping sob aquela chuvada, não era muita. Como no local estávamos acompanhados por mais duas ACs, uma austríaca e outra alemã (todos vizinhos!), pernoitámos aqui mesmo, numa total 

tranquilidade, ao som do rio que corria ao lado e da muita chuva [GPS: N 47º 19' 48" - E 09º 24' 47"]. Seria a única pernoita fora de campings que efectuaríamos durante esta estadia em 

território suíço. 

  

DIA 15 -  26 de Junho 

  

PERCURSO : Appenzell - St. Gallen - Stein am Rhein - Neuchâtel ( 300 km ) 
  

Como o final da viagem, pelo menos em terras suíças, estava próximo a aproximação da fronteira francesa era o objectivo. 

Tal como já era habitual, acordávamos cedo, mas tendo sempre garantidas umas boas horas de sono. Quando saímos de Appenzell, a actividade da cidade estava a começar, sendo os funcionários 

da fábrica da cerveja os mais madrugadores. Rolámos até St. Gallen, onde elegemos um parque de estacionamento que indicava acesso a autocarros (Spelteriniplatz), pois certamente não teria 

limitações de altura. Não vimos no percurso pelo centro outro local alternativo. Este parque é pago, mas fica muito acessível para permitir uma visita a pé ao centro da cidade [GPS: N 47º 25' 

47" - E 09º 22' 50"]. 
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St. Gallen - Centro St. Gallen - Catedral 

  

St. Gallen tem sido um importante centro cultural e intelectual desde a Suíça medieval, até aos nossos dias. Além das típicas ruas, com o seu comércio, destaca-se a Catedral, com a imponência 

do seu recheio interior e das suas pinturas. É um monumento a não perder! 

  

Após esta breve visita seguimos viagem para Stein am Rhein, obrigando o nosso GPS a optar pelas estradas à beira lago. Fizemos uma paragem para almoço num estacionamento à beira do 

Lago Constance, com uma magnífica vista para a Alemanha. Este lago constitui uma fronteira natural, com mais de 60Km, bordejando a Suíça, a Alemanha e a Áustria. Como o vento se fazia 

sentir com bastante intensidade, havia um grande corrupio de praticantes de kite e windsurf. 
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Lago Constance Lago Constance 

  

Stein am Rhein é vizinha da cidade de Schafhausen, a qual não tivemos oportunidade de visitar. Chegados aStein am Rhein, estacionámos num dos vários parkings da localidade (pago!). 
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Stein am Rhein - Ponte sobre o Rhin Stein am Rhein - Praça central 

  

É também uma localidade onde as casas típicas e o ambiente medieval marcam pontos. A vila é muito pitoresca, cruzada pelo Rio Rhin, em cujas margens surgem casas típicas com as suas 

estruturas em madeira. 
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Stein am Rhein - Rua principal Stein am Rhein - Embarcadouro 

  

Esta localidade é mais uma das que não podíamos perder nesta viagem! 

  

A cerca de 25Km temos as célebres cataratas do Rhin (Rhinfall), com 150m de largura e 25 de queda. Neste local há uma zona de estacionamento para ACs, com possibilidade de pernoita, 

energia e efectuar abastecimento de águas e despejos (não utilizámos). 
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Rhinfall Rhinfall 

  

É impressionante a força das águas e todo ruído envolvente, associado à queda de um caudal imenso. A visita a este local, permite que nos aproximemos das águas, a tal ponto que podemos 

tocar-lhes, num ponto de observação alguns metros abaixo dos pontos de queda. Para os que pretenderem emoções mais fortes, podem comprar uma viagem de barco que os leva até aos 

remoinhos, sobre os quais o barco parece andar desgovernado. Nesta viagem podem subir a uma pequena ilha no meio da cascata (foto abaixo), marcada pela bandeira suíça no topo. 
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Rhinfall Rhinfall 

  

Felizes por temos realizado mais uma visita a um dos pontos emblemáticos deste país, já em tom de regresso, fomos pernoitar perto de Neuchâtel, em Marim-Epagnier, no Camping la Tène 

Plage junto ao LagoNeuchâtel. A recepção já estava fechada, mas como é hábito em muitos destes campings, toca-se à campainha e é possível estabelecer uma comunicação com um dos 

responsáveis, que nos abre a cancela, formalizando-se a inscrição e pagamento no dia seguinte. O camping está bem arranjado e fica inserido numa zona desportiva, à beira lago. No entanto os 

sanitários e duches são em edificações abertas, tornando-se extremamente desconfortáveis em situações de vento e de temperaturas não muito altas, tal como nos aconteceu. Em alternativa, 

tivemos o muito confortável duche e WC da nossa autocaravana! 

  

  

DIA 16 -  27 de Junho 

  

PERCURSO : Neuchâtel - Murten - Viviers (Montélimar/França) ( 475 km ) 
  

Pela manhã e com o sentimento de fim de estadia, fizemos o breve percurso de 8Km até à cidade deNeuchâtel. Por coincidência infeliz, o parque de estacionamento para autocarros estava 

inacessível devido a uma feira que decorria no local. Percorremos várias vezes as artérias principais, mas não encontrámos local algum para encaixar a nossa AC. Ficámos com o passeio 

limitado a estas voltas em busca estacionamento. Não queríamos sair do território com este sentimento de pena, pelo que accionámos um "Plano B", dirigindo-nos até à típica cidade 

de Murten (ou Morat, em francês). Após a visita a esta cidade, o sentimento referido dissipou-se, dando lugar a uma sentimento de despedida com missão cumprida. 
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Murten -  Muralhas Murten - Centro e porta ao fundo 

  

Estacionámos no parque pago à entrada da zona amuralhada [GPS: N 46º 55' 45" - E 07º 07' 12"], em que alguns lugares dos extremos permitem a acomodação da AC (mais fácil à hora do 

almoço). 

Percorremos o alto das muralhas, de onde se tem uma vista para a localidade. Em intramuros as ruelas típicas e a arquitectura das habitações são o atractivo principal.  

Depois de um almoço rápido na AC, enquanto as nuvens despejavam alguma chuva, e de umas compras num supermercado, onde fomos abordados por alguns portugueses, fizemos a nossa 

saída do território suíço. O destino era a zona entre Montélimar e Avignon (França). Decidimos pernoitar em Viviers, na AS local (4€ com energia), na companhia de várias ACs, a escassos 

metros do rio Rhône [GPS: N 44º 29' 10" - E 04º 41' 34"]. Esta AS é muito agradável, onde a tranquilidade é total. Quem passa aqui com mais tempo, pode aproveitar e dar um passeio de barco. 
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Viviers - àrea de serviço para autocaravanas Viviers - Rio Rhône 

  

  

DIA 17 -  28 de Junho 

  

PERCURSO : Viviers (França) - Lloret de Mar (Espanha) ( 430 km ) 
  

Depois de uma noite muito tranquila, tomámos o rumo de Lloret de Mar, pois estaria no nosso caminho e não conhecíamos. Pernoitámos no Camping Santa Elena Ciutat [GPS: N 41º 41' 54" - E 

02º 49' 54"], o qual permite aceder a pé ao centro de Lloret (20 min.). 

  

  

DIA 18 -  29 de Junho 

  

PERCURSO : Lloret de Mar - Benicássim ( 340 km ) 
  

Como a saída do camping era até às 15h, depois do pequeno almoço fizemos um bom passeio a pé até ao centro de Lloret. É uma zona turística, onde os principais atractivos são a praia, as ruas 
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repletas de comércio e os estabelecimentos de diversão nocturna. 

De regresso ao camping, a Catarina ainda arranjou coragem para um banho de piscina, numa água a uma temperatura que não convenceu o resto da "equipa". Depois de um almoço caseiro e 

reconfortante, fizemos umas compras no supermercado existente nas imediações do camping. Neste tipo de situação, optamos sempre por um de nós ficar na AC enquanto o outro faz as 

compras, por questões de segurança. 

Foi hora de mais um bom andamento que nos colocou na localidade de Benicássim, onde nos alojámos no Camping Flórida [GPS: N 40º 02' 06" - E 00º 02' 39"]. É um estabelecimento algo 

antigo, mas situado a dois passos do passeio marítimo. Para nós era o suficiente para uma paragem deste tipo. Após o jantar ainda fomos passear junto à praia e respirar um pouco de ar 

marítimo. 

  

DIA 19 -  30 de Junho 

  

PERCURSO : Benicássim - Córdoba ( 611 km ) 
  

Chegando ao destino hoje previsto (Córdoba), já nos iríamos sentir quase em casa. Deixámos Benicássimpelas primeiras horas da manhã. Depois destes dias bastante frescos, estranhámos o 

imenso calor que se fez sentir a partir de Albacete. Felizmente que mudámos os chocolates suíços que trazíamos, da garagem da AC para o frigorífico, pois certamente chegariam em estado 

líquido a Portugal. 

Chegámos ao Camping El Brillante [GPS: N 37º 54' 00" - W 04º 47' 15"] (Córdoba) quase ao fim da tarde e com 41ºC. Fizemos uma linha recta à piscina e aqui sim tínhamos a água a uma 

temperatura cinco estrelas, aliviando o calor que se fazia sentir. 

Tomámos o autocarro à porta do camping, e fomos até ao centro da cidade. Para celebrarmos o nosso regresso a casa, elegemos uma das esplanadas da Plaza de Las Tendillas e deliciámo-nos 

com umas tapas típicas e "unas cañas". 

  

  

DIA 20 -  1 de Julho 

  

PERCURSO : Córdoba  - Portugal (casa!) ( 350 km ) 
  

Aproveitámos para  dormir mais um pouco do que tinha sido habitual nos últimos dias, e tomámos um bom pequeno almoço ao ar livre. 

  

As férias estavam terminadas, pelo que percorremos os escassos 350Km que nos separavam da nossa casa. É claro que esta distância mostrava-se irrisória, comparativamente aos mais de 5000 

percorridos nesta viagem. 

  

A Suíça ficou no nosso pensamento, nas mais de mil fotos tiradas e nas cerca de 3h de filme... 

  

É bom quando tudo corre bem! 
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Resumo de despesas 
  

 
  

O valor médio pago nos campings foi de 25,00€/noite (2 adultos, 1 criança, 1 AC, geralmente sem pedido de energia). 

  

 

Dicas Práticas 

  

Família 
 Se tem filhos menores de 16 anos, ao chegar ao território suíço analise as vantagens da "Junior-Karte", pois por 20CHF (em 2007) adquire um cartão que permite que a criança viaje 

gratuitamente durante um ano, em todo o país quando acompanhada pelos pais, nos transportes públicos nacionais. A venda é feita em vários locais, entre eles nos postos de Turismo. 

  

 Há várias viagens que pode fazer de comboio, que lhe permitem aceder confortavelmente a zonas como glaciares, montanhas, etc. Peça informações numa estação de comboios ou num 

posto de Turismo sobre estas possibilidades. 

  

 O cartão de assistência médica europeia é válido neste país, mesmo este não fazendo parte da CEE. 
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Trânsito 
 Quando chega à Suíça, se pensa utilizar as auto-estradas, deve adquirir na fronteira a vignette d'autoroute. Esta vinheta permite a circulação de um veículo ligeiro (até 3500Kg) pelas 

auto-estradas e na generalidade dos túneis, durante um ano civil, por 40CHF (em 2007). 

 O trânsito no país é muito controlado por radares fixos e postos móveis. É aconselhável o total cumprimento das velocidades máximas admissíveis assinaladas. 

  

 Não é permitida a utilização de POI (Pontos de Interesse) com a sinalização dos radares de detecção velocidade, sobre os mapas utilizados nos auxiliares de navegação (GPS). 

  

 É da maior importância que cumpra a paragem nos sinais vermelhos, evitando desatenções, pois há com frequência sistemas de radar em frente aos semáforos que detectam esta 

situação, com transmissão imediata da infracção. 

  

Viagem e visitas 
 Os bilhetes de autocarro são usualmente comprados na paragem, numa máquina automática. Deve sempre reservar moedas para este efeito. Deve também informar-se (no camping ou 

perguntando na paragem) o número de zonas que o bilhete deve abranger para o destino que pretende. 

  

 As igrejas têm usualmente as portas fechadas, dando a sensação de que estão encerradas, não permitindo a visita. É precisamente o contrário, pois estão geralmente abertas, pelo que 

deve rodar a maçaneta e abrir a porta. 

 Neste site pode consultar muitas informações sobre os campings suíços e fazer o download gratuito do Guia de Campings. 

  

o http://www.swisscamps.ch/index.html 

  

 Este portal tem informações muito importantes, inerentes a passeios, locais, ao tempo, etc, que deve consultar, antes de seguir viagem. 

  

o http://www.myswitzerland.com 

 

http://www.swisscamps.ch/index.html
http://www.myswitzerland.com/

