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Dissabte, 6 d’agost de 2016 

Sobre les 10 del matí, més o menys, marxem de Berga. Ja ho teníem tot preparat i 

només havíem d’omplir la nevera i marxar. 

Com és habitual als últims anys, a la sortida de casa ens acompanya la pluja. 

Quan ja som a l’autovia de Berga, ens adonem que ens em deixat la carta verda i 

tornem a buscar-la. 

Decidim, com que anem amb temps, que no agafarem autopistes. A la Jonquera fem 

una mica de cua, el qual no estem parats però anem molt i molt lents. Conduïm tot el 

dia. 

Per dormir ens desviem una mica i anem a una àrea que ens marca la guia. El poble es 

diu St. Jean en Royans. L’àrea és gratuïta i hi dormim unes 6 autocaravanes. Donem un 

vol al poble per estirar les cames, sopem i a dormir. 

Pernocta: Àrea St. Jean en Royans (N45.02028 E5.29032) 

Quilometres: 688 Km 

Despeses: Gasoil: 65,02€ 

 

 



Diumenge, 7 d’agost de 2016 

Ens llevem una mica tard i agafem l’autopista fins a Munich. Com que passem per 

Suïssa comprem la vinyeta que ens servirà per travessar el país. A alemanya les 

autopistes són gratuïtes. 

Arribem a Munich a les 21:30 i anem directes a l’estadi Allianz Arena del Bayern 

Munich on els dies que no hi ha partit, deixem pernoctar al pàrquing per 15€ la nit. 

Està ple d’autocaravanes i de furgonetes. Bona àrea amb lavabo, serveis i llum. 

Pernocta: Pàrquing Allianz Arena (N48.22089 E11.62505) 

Quilometres: 783 Km 

Despeses: Autopista: 38,70€; vinyeta: 38,50€; Gasoil: 88,19€ 

 

 

 

 

 



Dilluns, 8 d’agost de 2016 

Avui toca visitar Munich, la nostra primera destinació. 

Agafem les bicis i fem 12 Km fins al centre. El camí és pla i està molt ben senyalitzat. 

Tardem un 40 minuts i una mica abans de les 12 del migdia arribem al centre. 

Aparquem les bicis i anem a veure l’espectacle de musica del rellotge de la Torre de 

l’ajuntament, el qual només el fan 3 cops al dia ( 11h, 12 h i 17h). 

Seguidament anem a l’oficina d’informació per buscar un mapa de la ciutat. Recorrem 

tot el centre a peu. Hi ha edificis molt grans i emblemàtics. Al mercat hi passem a 

l’hora de dinar i està molt animat i ple de gent. Decidim anar a dinar a un Mc Donalds. 

Seguim visitant el casc antic, anem a l’església de St. Peter i pugem al campanar 

(3€/persona) mitjançant 306 graons que ens deixen unes vistes espectaculars.  

Desprès anem a la cerveseria més famosa de Munich. És enorme i amb una carta de 

cerveses espectacular. Desprès d’esperar el cambrer una estona i de no entendre res 

de la carta i veure els preus, decidim marxar a fer la cervesa al bar de davant. També 

ens foten una clavada de 9,20€ per dues cerveses. 

A mitja tarda anem a buscar les bicis i tornem cap a l’autocaravana. Al principi ens 

costa una mica trobar el camí, ja que ens hem desorientat i sort de la Laura que es fixa 

amb els cartells i al final trobem el camí correcte. 

Arribem cansats de pedalar i caminar. Sopem i a dormir. 

Pernocta: Pàrquing Allianz Arena 

Despeses: Restaurant: 14€; visites: 6€; Bar: 9,20€; gelats: 3€ 

 

 

 



Dimarts, 09 d’agost de 2016 

Ens llevem i anem a visitar l’estadi fins on ens deixen de gratis. Desprès anem a buidar i 

marxem cap a la següent destinació, Salzburg. 

Abans de travessar la frontera amb Àustria, posem gasoil i comprem la vinyeta per 

circular per les seves autopistes. Aquesta, a diferencia de la de Suïssa que és anual, la 

pots comprar per 10 dies, 20 dies, 1 mes, etc...Nosaltres agafem la de 20 dies. 

Cap al migdia arribem a Salzburg i anem a un pàrquing que teníem marcat. Està ple i 

decidim aparcar en zona blava a Mirabellplatz (5€ per 3,5h) i aprofitem per dinar. En 

ben dinat, agafem els paraigües i marxem cap al centre històric. 

Travessem el riu fins a Mozartplatz i anem a buscar el plànol de la ciutat. Pugem a peu 

fins al castell (Festung Hohensalzburg). També hi ha la possibilitat de pujar-hi amb 

telefèric per 12€ però triem caminar per gaudir més de les vistes. Tornem a baixar i 

seguim visitant. Al costat de l’església de St. Peter  hi ha les catacumbes però també 

fan pagar i no entrem. És molt maco perquè estan dins la roca de la muntanya.  

Seguim passejant pels carrers comercials, travessem un pont ple de candaus i anem als 

jardins de Mirabellgarden. Al costat mateix hi tenim l’ac i ja marxem, que també se’ns 

ha acabat el tiquet.  

Aquí a Salzburg hi va viure el music Mozart. Just entrant a la part antiga per 

l’ajuntament, hi ha la casa on va viure. 

No para de ploure. Agafem l’autopista fins a Linz. Posem les coordenades d’un 

aparcament que vam trobar en un relat, però en arribar no hi ha cap autocaravana i 

senyals de prohibit pernoctar. En veure que plovia molt i que semblava que no tenia 

intenció de parar, vam decidir quedar-nos-hi igualment a dormir. Era un lloc molt 

tranquil i apartat i ningú ens va dir res. Al costat mateix hi ha una zona recreativa amb 

wifi. 

Sopem, mirem una peli i a dormir. 

Pernocta: Pàrquing Linz  

Quilometres: 321 Km 

Despeses: Pernocta: 30€; Gasoil: 66€; vinyeta: 17,60€; pàrquing: 5€; Supermercat: 

1,20€ 



 

 

 

Dimecres, 10 d’agost de 2016 

Ha plogut tota la nit sense parar. Esmorzem i anem cap a Linz. Encara plou i desprès de 

molt voltar, no trobem cap aparcament enlloc. Decebuts, marxem cap a la següent 

destinació que jo tenia moltes ganes d’anar, Mauthausen. 

Arribem i ens dirigim al pàrquing del camp de concentració. Ens fan agafar tiquet, però 

no s’ha de pagar. Hi ha moltes autocaravanes i algunes hi ha fet nit. Aparquem al 

costat de l’entrada, agafem els paraigües i iniciem la visita. Primer passem per la 

taquilla, on fem força estona de cua. D’entrada no s’ha de pagar res, és gratuït, però 

volem agafar un audioguia cadascú ja que la visita val la pena està ben informat. (3€ 

per audioguia). També ens donen un mapa amb un circuit marcat. 

La ruta comença a fora del recinte on els nazis hi tenien el camp de futbol. Segueix cap 

a un precipici on hi tiraven els presos. Des de aquest punt i fins l’entrada, està ple de 

monuments de tots i cadascun dels països que hi van tenir refugiats.  

Ara ja entrem al recinte. La primera parada són les dutxes i on els feien passar revista. 

Seguidament anem cap als barracons, que ja no en queden gaires. Tot el circuit el fas 

amb el cor encongit i de mala llet. Desprès visitem els museus i anem al crematori i la 



sala dels noms. És una sala amb tots els noms de les persones que van patir el genocidi 

del nazisme al camp de concentració. Veiem varis compatriotes catalans i encara em 

foto de més mala llet. 

És una visita espectacular, que et deixa KO i atònit de veure les barbaritats que van fer 

els nazis durant la segona guerra mundial. 

Sortim, tornem les audioguies i com que ja són quarts de 4 de la tarda, dinem al mateix 

pàrquing. 

Ben dinat marxem cap a Praga, una altre destí que fem amb il·lusió. 

Just entrar a la frontera de la república Txeca, comprem la vinyeta per 15€, tot i que la 

major part del trajecte el fem sense autopista ja que no n’hi ha. 

Arribem a Praga i aviat es començarà a fer fosc. Anem directes al càmping que teníem 

pensat i al entrar anem a recepció i ens comuniquen que està ple i que em de marxar. 

Ens donen les coordenades d’un altre càmping ¡, el Triocamp. Les coordenades no 

estan bé i el GPS ens envia a un polígon. Ens la juguem i agafem un carrer direcció 

Praga i sorprenentment passem per davant del càmping que buscàvem. És un càmping 

molt petit i que està relativament lluny del centre. De serveis només té lavabos i 

dutxes (antigues) i les parcel·les fan pendent. El wifi val 3€. El senyor del càmping és 

molt amable i ens explica perfectament com ho hem de fer per arribar a Praga. 

Sopem, peli i a dormir. 

Pernocta: Càmping Triocamp 

Quilometres: 320 Km 

Despeses: Visites: 6€; vinyeta: 15€; Wifi: 3€ 

 



 

 

Dijous, 11 d’agost de 2016 

Ens llevem, esmorzem i anem a comprar els tiquets pel bus a la recepció del càmping 

(9€). És vàlid per tot el transport públic i dura 24 hores. 

Anem a buscar la parada de bus que està a 10 minuts a peu. Agafem el bus 162 fins a 

l’estació de Kobilisy, on podem agafar el metro (línia vermella) fins a Muzeum o el 

tramvia 17 fins a Kariovi Lazne. Nosaltres preferim el tramvia per veure vistes i no 

haver d’anar per sota terra. El trajecte ha estat llarguet i finalment arribem a la parada 

situada al costat del pont de Carles. El pont és impressionant, ple d’estàtues i el més 

famós de la ciutat. Està tant ple de gent que costa caminar i el travessem per anar 

primer al castell i a la part alta de la ciutat. 

Primer passem per l’església de St. Nicolas, pugem fins a Loreto i d’aquí fins al castell. 

Aquí hi pots fer dos recorreguts, el llarg i el curt i nosaltres agafem el curt per 20€. 

Podrem veure l’antic Palau Real, la Basílica, el carrer d’or (un carrer estret ple de 

casetes petites i antigues que ara són museus decorats segons l’ofici que hi ha havia 

antigament) i la Catedral.  

Un cop fet el recorregut baixem fins a Mala Strana i ens parem a dinar al primer 

restaurant que trobem. És tard i tenim gana. Mengem bé. 

Desprès passegem pels carrers en busca d’un mural en homenatge de John Lennon, 

però no el trobem. Així doncs, tornem a travessar el Pont de Carles i anem cap a la 

zona de Stare Mesto, la més maca de la ciutat. Passegem pels carrers fins a arribar a la 

plaça on hi ha el famós rellotge astronòmic, el qual cada hora en punt fa un espectacle 

on els apòstols desfilen i les figures es mouen. Només dura 45 segons però tothom s’hi 

para a mirar-ho. 

Aquí la plaça és plena d’edificis impressionants. Tot és preciós. Seguim passejant pels 

carrers i ens parem a comprar un dolç típic de la zona ple de xocolata que està molt 



bo. Anem a fer una cervesa a un bar i desprès anem a buscar el metro. A l’entrada ens 

comprem un tros de pizza per sopar i arribem al càmping ja de fosc i cansats. 

Pernocta: Càmping Triocamp 

Despeses: Restaurant: 19€; visites: 20€; transport: 9€; Regals: 6€; Varis: 5€; bar: 3€; 

gelats: 2€;  

 

 

Divendres 12 d’agost de 2016 

Ens llevem, buidem i omplim aigua i marxem cap a Viena. 

Abans però, passem per la vall de Wachau. Trobem obres pel camí i el GPS ens fa 

passar per uns carrers estrets on hi trobem uns treballadors enquitranant al carretera i 

els hi xafem una mica i s’enfaden.  

Fem una parada a Melk, on hi ha una abadia molt gran. El poble és petit, pa atonal i 

turístic, però són les 6 de la tarda i ja està tot tancat i no corre massa gent.  

Marxem i anem passant per una carretera pel costat del riu Danubi, ple de vinyes. 

Arribem a Viena i anem directe al càmping que teníem mirat, el Neue Donau. En 

arribar a l’entrada ja veiem que hi ha varies autocaravanes mal aparcades a fora i 

alguna fent cua. Ens temem lo pitjor i així és. Entrem a recepció i ens tornen a dir que 

està ple. Ens envien al càmping Wien Sud, una mica més apartat del centre. Hi arribem 

de fosc i la recepció ja està tancada. En situem a una parcel·la i l’endemà al matí farem 

el cec-in. El càmping està molt ple. Només té serveis de lavabos i dutxes i wifi. 

Pernocta: càmping Wien- sud 

Quilometres: 457 Km 

Despeses: gasoil: 68€ 



 

 

 

Dissabte, 13 d’agost de 2016 

Ens llevem, esmorzem i anem a fer el check-in. Hi ha una mica de cua, la noia ens dona 

un paper per posar a l’autocaravana i ens dona una mapa de Viena en espanyol, 

indicacions per anar-hi amb bici i la informació per si hi volem anar en bus. 

Anem a l’autocaravana a deixar el paper i ens mirem per anar-hi amb bici, però el 

mapa deixa molt de desitjar i no ho veiem clar i decidim anar-hi amb bus. Anem a 

comprar els tiquets a la mateixa recepció del càmping (14,20€). 

Com a Praga, el tiquet s’ha de validar quan puges per primer cop i té una validesa de 

24 hores per tots els transports públics. La parada del bus està al costat mateix del 

càmping. Hem d’agafar el bus 62A que ens portarà fins a la línia 6 del metro a Wien 

Heilding. La línia 6 l’hem d’agafar fins a Längenfeldgasse on farem transbord amb la 

línia 4, la qual ens portarà fins a Karlsplatz, just al centre de la ciutat. 

Sortim a la Karlsplatz i anem a veure els jardins que hi ha davant i fins l’església de sant 

Carlos. Desprès tornem a l’estació, la travessem i comencem la visita. Veiem la seu de 

l’orquestra Filharmònica de Viena i l’Opera de l’estat, on hi ha molta gent a fora que 

t’ofereix entrades per entrar a veure algun concert. Passem per davant del Café 



Sacher, que hi anirem més tard, i arribem a l’oficina d’informació. Ens donen un altre 

mapa amb dos circuits per fer a peu i visitar la ciutat. 

Anem cap a la catedral de San Esteban, la Mozarthaus, la plaça Heldenplatz i diferents 

museus (que no entrem a cap). Tot són edificis enormes i de gran valor arquitectònic. 

És preciós. 

El recorregut ens fa tornar a la Karlsplatz però pel camí ens trobem a un mercat molt 

gran, ple de paradetes de productes de la zona i de chiringuitos per menjar. Hi ha 

moltíssima gent i costa de caminar. Voltem amunt i avall i comprem pa amb tomàquet 

per sopar.  

Se’ns a fet una mica tard i seguim el recorregut marcat cap ala Koncerthaus i la casa de 

la musica. Tornem cap al centre per mirar si trobem un bon lloc per dinar. Ens parem a 

un restaurant que tenen la carta també en espanyol (si no, no s’entén res). Els menús 

no són com aquí. Allà és plat únic i sense matar-s’hi massa. 

En ben dinat anem a fer les postres esperades al cafè Sacher. Hi ha cua per entrar però 

va rapida. El cafè està ambientat en l’època d’abans. Ens demanem una tartà sacher 

cadascun i una ampolleta d’aigua (17€). Val la pena, és la millor sacher que es pot 

menjar, res a veure amb el que mengem aquí. 

Un cop tips comencem a fer el següent recorregut. Tronem a passar per la plaça 

Heldenplatz per anar fins al Parlament i l’Ajuntament. La plaça de l’ajuntament està 

molt animada amb musica en directe i bars. Passem pel teatre fins a l’església de les 

Minoritas. On hi ha una copia molt gran de l’últim sopar.  

Seguim cap a la plaça Am hof i la Judenplatz, veiem el rellotge Ankeur (on a les 12 del 

migdia hi ha passarel·la de figures) i ja tanquem el recorregut. decidim passejar una 

estona més pel carrer comercial i més avall de la catedral, agafem la línia 1 del metro 

per anar a Prater, on hi ha la famosa noria gegant. Aquí comprem embotit a un super i 

tornem cap al càmping. 

Estem cansats però contents d’haver visitat aquesta magnifica ciutat. Val molt la pena. 

Fem un sopar a la catalana de pa amb tomàquet i embotit, peli i a dormir. 

Pernocta: Càmping Wien-sud 

Despeses: Transport: 14,20€; Restaurant: 35,50€; Supermercat: 20,33€; Varis: 17€ 



 

 

Diumenge, 14 d’agost de 2016 

Avui és el meu aniversari!!! 33 anys! 

Marxem del càmping i ens dirigim cap a Eslovàquia per visitar la seva capital, 

Bratislava. Només entrar al país, parem a comprar la vinyeta de les autopistes (10€). 

Posem les dades d’un pàrquing que teníem apuntat però el GPS ens fot el burro i al 

final decidim aparcar en un barri residencial on hi veiem una autocaravana aparcada. 

Comencem a caminar direcció la ciutat i veiem que em aparcat molt lluny. Fa una calor 

espantosa i amb un sol de justícia i ens queda mitja horeta de caminada... 

Travessem el riu Danubi i un cop travessat el pont, arribem al cor de la ciutat. 

Bratislava, no té grans monuments. És una ciutat petitona i molt acollidora i té un gran 

encant. El centre, molt ben cuidat i peatonal i molt animat. Comencem a caminar per 

la ciutat, amunt i avall, veient tot el centre històric fins a l’hora de dinar. Ens parem a 

un restaurant del centre a fer un menú. Jo em faig una truita de riu i la Laura pit de 

pollastre. Ben dinat anem a buscar uns gelats per refrescar-nos i pugem cap al castell. 

No paguem l’entrada i per tant només podem veure l’exterior i el pati principal i les 

boniques vistes que et dona l’alçada del castell. 

Tornem a baixar cap al centre, fem la ultima volta per acabar de gaudir la ciutat i 

marxem cap a l’autocaravana. 

D’aquí, comencem el viatge fins a Hongria, on visitarem Budapest. 

Com ens ha passat a cada país, només travessar la frontera em de comprar la vinyeta. 

Arribem a mitja tarda a Budapest i ens dirigim al càmping Haller. Per seguir amb la 

bona sort que tenim, en arribar ens indiquen que està ple i ens envien al càmping 

Romai, a l’altre punta de la ciutat. Arribem i ja ens cobren la primera nit per avançat i 

en efectiu perquè no volen targetes. Agafem tant euros com flòrints. És un càmping 



sense parcel·les delimitades i que pots aparcar on vols. El terra és irregular i busquem 

una zona còmode. Al final, i amb l’ajuda dels calçadors, trobem una bona situació. 

El càmping té wifi però va fatal i des de la parcel·la no s’agafa gens bé. Muntem la taula 

i les cadires a fora, que avui amb la calor que fa hi estarem ben bé. 

Pernocta: Càmping Romai 

Quilometres:  308 Km 

Despeses: Restaurant: 23€; Gelats: 2,40€; Vinyetes: 20€; Gasoil: 69€; Càmping Viena: 

68€; càmping Romai: 22,40€ 

 

 

 

Dilluns, 15 d’agost de 2016 

Ens llevem, descarreguem les bicis i anem a recepció perquè ens indiquin el camí. Ens 

dona unes fotocopies mal fetes i que no s’entén res. A sobre, el càmping ens surt fora 

de plànol del mapa que tenim. Seguim una parella que també van amb bici, ens 

desviem cap al costat del riu i el travessem. No hi ha masses indicacions ni bones per 

bicis. Ens parem a l’altre costat del pont i un noi ens veu anar mirant mapes i el noi ens 



ajuda. Ens comenta que ens hem equivocat i que hem de tornar a travessar el pont i 

anar cap a l’esquerra. Li fem cas. Seguim la carretera i veiem alguna indicació i arribem 

a una zona plena de jovent on hi fan un macro festival de musica, la Sziget festival.  

Segons els cartells em de passar pel mig, però de cop i volta, ens indiquen que el camí 

està tallat i que no podem continuar. Ens la piquem cap a un altre costat i anem a 

parar a una carretera, on finalment hi veiem alguna indicació per anar al centre amb 

bici. Seguim les indicacions fins a l’estació de tren, on un senyor molt amable ens 

indica el camí cap al centre. 

Llavors tot és molt fàcil, però entre pitus i flautes em perdut mig matí. 

Deixem les bicis al parc de davant on s’agafa el telefèric per pujar al castell, a la zona 

de Buda. Agafem el telefèric només de pujada i baixar ja ho farem a peu. Comencem a 

visitar el Palau que queda a mà esquerra segons surts del telefèric. Està ple de museus. 

Nosaltres no entrem a cap. Només correm per fora i fem fotos de les vistes que hi ha 

cap a Pest i del riu Danubi. Desprès anem seguim per dins de la zona del castell, que és 

peatonal i ple d’edificis. Ens parem a dinar, amb vistes a l’església de san Mathias, al 

restaurant Arany-hordo. Per fi trobem un menú complert amb sopa Goulash de primer 

(boníssima), pollastre i postres. 

Acabem de fer la visita al castell i baixem a peu fins a l’església de santa Anna. Anem 

cap on tenim les bicis aparcades i ens comprem uns sorbets per refrescar-nos de la 

calor sufocant que fa. Agafem les bicis i travessem el pont Széchenyi, el pont més antic 

de Budapest i que es va fer per unir les dues ciutats. Costa de passar amb bici, anant 

esquivant a la gent i mirar de no atropellar-ne cap. 

Ja a la zona de Pest anem a visitar el Parlament i deixem les bicis allà aparcades. És 

l’edifici emblema de la ciutat i impressiona. Mentre estem per allà veiem com es fa una 

marxa militar amb musics per anar a baixar la bandera i plegar-la. Un cop acabat el 

paripé militar, decidim marxar cap al càmping abans de que se’ns faci fosc i que no ens 

passi com al camí d’anada que ens em perdut.  

La tornada ha estat més plàcida, tot i que a algun lloc ens hem mig perdut però em 

pogut fer el camí amb mitja horeta. Pel camí comprem pa per sopar i arribem al 

càmping, ben cansats i morts de calor. 

Pernocta: Càmping Romai 

Despeses: Restaurant: 36€; visites: 8€; Gelats: 7€; supermercat: 1€ 



 

 

Dimarts, 16 d’agost de 2016 

Ens llevem i agafem les bicis i anem un altre cop cap a la zona del Parlament, ja que 

avui centrarem la visita a Pest. El camí ha estat ràpid i ho hem fet tot d’una tirada però 

al arribar al lloc on vam aparcar les bicis ahir, estava ple. N’hem trobat un, un tros més 

enllà. 

Anem a visitar la basílica de sant Esteve, on per entrar et demanen la voluntat. A dins 

hi tenen la mà dreta momificada de sant Esteve. Passegem per la Via Utca, que es el 

centre neuràlgic, turístic i comercial de Pest. D’aquí al barri jueu per veure la gran 

Sinagoga i fins al teatre de l’opera. A partir d’aquí, ja busquem un restaurant per dinar i 

ens parem al Màgic Music Pub restaurant, on ens atenen en castellà i hi fem dos 

menús complerts. Per suposat, de primer, sopa Goulash!  

Un cop tips, que n’hem quedat, tornem a la zona comercial per donar la ultima volta 

per Pest i tornar cap al càmping. Com que era d’hora decidim anar a les termes que hi 

ha just al costat del càmping, les termes Romai. Tenen tres piscines i una amb 

tobogans i xorros de massatge. Jo em tiro per tobogan per gaudir una mica, ja que les 

termes en si, deixen molt de desitjar. Caldea al seu costat és el paradís. Ens hi estem 

una estona, que per això em pagat i quan ja marxa el sol, tornem a l’autocaravana. 

Sopem a fora però comença a ploure. Mirem una peli, amb el permís del festival de 

musica que tenen la musica molt alta i no ens deixa ni sentir la tele. Aquest soroll de 

discoteca dura tota la nit i sembla que tinguem la discoteca a dins a l’autocaravana. 

Avui costarà dormir però és el que hi ha. 

Pernocta: càmping Romai 

Despeses: Restaurant: 26€; Termes: 12€ 



 

 

 

Dimecres, 17 d’agost de 2016 

Desprès d’una nit sonora i sense deixar descansar massa, comencem el dia marxant del 

càmping, però abans passem a pagar les dues nits que falten i buidar i omplir aigües. 

Tornem cap a Àustria i a la frontera entre Hongria i Àustria ens trobem amb una llarga 

cua que ens fa estar gairebé parats més de 1 hora i mitja. Ens parem a dinar just 

passada la frontera i ben dinat seguim el camí fins a Rust. Aparquem i ens posem a 

visitar el poble. És un poblet molt petit, tot peatonal, però és molt agradable i bonic. 

Destaquen els nius de gaviota que tenen a sobre a xemeneia, on els ocells hi fan vida i 

protegeixen les seves cries. Al final del poble hi ha area d’autocaravanes. 

Marxem de Rust i anem cap a Baden. Aparquem davant de comissaria, prop del centre 

i anem caminant cap a la zona peatonal. És una petita ciutat que es veu molt rica i 

agradable. Arribem a uns jardins on s’hi troba el casino. Passegem pels jardins i tornem 

a caminar pel casc antic. 

Tornem cap a l’autocaravana i marxem direcció Hallstat. Busquem al la guia d’àrees 

per veure si n’hi ha alguna pel camí, ja que es tard i ens queda una estoneta. En 

trobem una A Wien Naustad. És una aparcament al costat de la carretera sense cap 

mena de servei i és gratuït. De fet, no hi ha cap autocaravana, però igualment hi farem 

nit. 

Pernocta: Àrea Wien Naustad 

Quilometres: 331 Km 

Despeses: Càmping: 44,80€ 



 

 

 

Dijous, 18 d’agost de 2016 

Ens llevem i anem a comprar provisions a un Lidl que ja havíem vist al entrar al poble. 

Seguim conduint i ens parem a dinar i a posar gasoil. Arribem a Hallstat i està plovent. 

El pàrquing d’autocaravanes està a 1,1 Km del centre i es de pagament. Com que està 

diluviant, ens esperem fora de l’aparcament per decidir que fem. Finalment, para de 

ploure i decidim entrar al pàrquing, on ja hi ha varies autocaravanes, i anem a visitar el 

centre. 

Diuen que és el poble més bonic al costat d’un llac del món. Ho podria ser i les fotos 

que es veuen del poble així ho demostren. Per dins també es encantador, amb cases 

antigues precioses i la fascinant plaça del mercat. Això si, ple de xinus visitant... 

Travessem el poble de punta a punta i pugem a dalt del turó per veure’l des de dalt. 

Mirem una mica el mòbil amb el wifi que hem trobat a l’oficina de turisme de l’entrada 

i tornem a l’autocaravana. Al pàrquing ens hi trobem dues famílies d’italians fent una 

barbacoa que et feia caure la baba i una família catalana que ens demana si farem nit 

allí. Els diem que si i hi fem nit, desprès de valorar si la fèiem aquí o al pàrquing del 

telefèric que anirem demà. 



Pernocta: Pàrquing 3 de Hallstat 

Quilometres: 281 Km 

Despeses: Supermercat: 35,17€; Gasoil: 66€ 

 

 

 

Divendres, 19 d’agost de 2016 

Ens llevem i anem a pagar el pàrquing. Marxem cap a l’aparcament del telefèric del 

Dachstein SalzKammergut. En arribar veiem, tal i com havíem llegit, que hi podíem 

haver fet nit gratuïtament tal i com van fer moltes autocaravanes. 

Agafem roba d’abric i anem a comprar els tiquets. Hi ha diferents opcions segons el 

que vulguis fer a dalt. Nosaltres agafem el complert, que hi entra els tres telefèrics, la 

visita a la cova de gel i la del mamut i els five fingers. 

Pugem en el primer telefèric i anem a visitar la mamut cave. S’hi ha d’anar un tros a 

peu per arribar-hi i les visites són guiades amb alemany i dura 50 minuts. Ens donen 

una guia en angles per tal de que entenguem alguna cosa. 



Al sortir, veiem que el dia s’ha aclarit, així que en comptes d’anar a la cova de gel, 

agafem el segon telefèric per tal de pujar als miradors i al famós five fingers (un 

mirador suspès a l’aire). Les vistes que hi ha són espectaculars amb un conjunt de 

muntanyes de més de 2.500 metres amb els seus glaciars permanents. 

Anem cap al mirador dels five fingers. Les vistes són precioses cap a la zona de Hallstat 

i el seu llac, però ens decep ja que creiem que un mirador suspès a més de 2.100 

metres faria més impressió. Igualment, és recomanable. 

Desprès anem a veure l’altre mirador, cap al Dachtein. Està ple de parapendistes que 

emprenen el seu vol en aquesta zona. Les vistes aquí són espectaculars. 

Es comença a tapar i cauen algunes gotes, així que tornem cap a l’estació. El tercer 

telefèric no l’agafem perquè només et porta a un restaurant. També està ple de 

camins per fer a peu, però al no tenir-ho programat anem cap a la cova de gel. Primer 

de tot, però, dinarem al restaurant que hi ha a l’estació. Com era d’esperar el menjar 

no és massa bo i és car, i a sobre, no accepten targetes de crèdit...sort que portàvem 

just en efectiu! 

Havent dinat, enfilem el camí cap a la cova de gel, la visita també és guiada i en hores 

marcades i ens hem d’esperar uns 25 minuts. Ens donen una guia en espanyol. La visita 

és molt xula i recomanable i la temperatura màxima dins la cova és de 2º i, per tant, cal 

entrar-hi ben abrigat. Cada primavera es forma gel nou i aquest fa figures precioses i 

estranyes. La visita dura també uns 50 minuts. 

Ara ja baixem de tornada al pàrquing. Marxem direcció Gossau, més concretament a 

Gossausee. Aquí es pot veure el que hem vist fa una estona, el Dachtein, però per 

l’altre costat. Donem la volta al llac, amb una passejada agradable de gairebé 1 hora i 

mitja. És molt bonic i el llac, amb les seves aigües cristal·lines fa de mirall i hi 

reflecteixen les muntanyes nevades. 

Marxem cap a Werfen perquè demà hi visitarem la seva famosa cova de gel Eisenwerd. 

La nostra intenció era dormir al pàrquing de dalt, si podíem, però al poble mateix em 

vist un pàrquing, on et recull el bus per pujar a les coves, on hi havia varies 

autocaravanes que hi farien nit. No ens ho pensem i ens afegim a ells. És un lloc molt 

tranquil i gratuït. 

Pernocta: Pàrquing bus coves Eisenwerd 

Quilometres: 94 Km 

Despeses: Pàrquing: 15€; Visites: 86,60€; Restaurant: 33,60€ 



 

 

 

 

Dissabte, 20 d’agost de 2016 

Ens llevem i anem a buscar els tiquets pel bus (7€ anada i tornada). El bus ve de 

seguida. Anem a dalt i hem de caminar uns 15-20 minuts fins a arribar a la taquilla de 

la cova. Comprem l’entrada i el telefèric per pujar. Abans del telefèric, encara s’ha de 

caminar uns 15-20 minuts per arribar-hi. Mentre estem esperant que arribi, el telefèric 

que baixa es queda parat a mig camí uns 5 minuts. No fa gràcia, però hi pugem 

igualment. A pitjors telefèrics hem anat... 

Un cop a dalt, ens espera la ultima caminada de uns 15 minuts, aquesta però, és tota 

de pujada. Arribem a l’entrada de la cova i hi ha dues cues, una amb alemany i l’altre 

en anglès. Ens posem a la cua en anglès, ens comencem a abrigar i ens ve el guia i 

demana si hi ha gent que parli espanyol a la cua. Som uns 8-10 i ens demana que ens 

apartem i esperem a un grup d’espanyols que han concertat visita i la farem tots junts. 

Cullunut! Visita guiada i a sobre ho entendrem a la primera!. 

A dins la cova no hi ha llum i ens fan posar de dos en dos i cada 4 persones li donen 

una llum de carburo per veure-t’hi durant la visita. A mi me’n toca una. Quan s’obre la 



porta de la cova, surt molt vent, gelat i amb molta força, que fa que a tothom se li 

apagui la llum. Sort que a dins te la tornen a encendre. La visita està molt bé, és més o 

menys un recorregut de 2 quilometres de cova, uns 1.400 graons i uns 700 metres de 

desnivell. La llàstima és que no hi deixen fer fotos i que la llum escasseja i no et deixa 

veure tot el gel que hi pot haver. La visita dura uns 70 minuts. 

Un cop acabada en estem una estona al sol per recuperar temperatura. Llavors, ja 

baixem cap al telefèric i cap a dinar a l’autocaravana. 

Havent dinat, anem cap a Golling. Aquí anem a visita la seva famosa cascada, la 

Gollinger-Wasserfall. Aparquem i comencem a caminar i a mig caminar, ens trobem 

una senyora que ens fa pagar 2,50€ per entrar...La cascada és per veure-la i només 

tardes uns 10 minuts en arribar-hi, però creiem que no val la pena pagar per anar-hi. 

Desprès anem cap a Zell am See. Aparquem a les afores i anem a veure el poble. Lo 

bonic de la ona és el llac, ja que el poble, és totalment turístic i no té molt encant. A 

part, no para de ploure i amb ganes i no podem veure les vistes de la zona. Aquí la gran 

majoria de turistes són d’origen àrab. (haurem d’investigar el perquè). 

La intenció era fer nit al peatge de la carretera alpina del Grossglockner, però les 

previsions meteorològiques indicaven nevades tot el dia i pluges i vam decidir no jugar-

nos-la i deixar-ho per un altre viatge. 

Plou molt i conduint no es veu massa res. Decidim, per proximitat, anar a dormir un 

altre cop al pàrquing de Werfen i allà decidir com continuem la ruta. 

Pernocta: Pàrquing Werfen 

Quilometres: 172 Km 

Despeses: Visites: 67€; Supermercat: 4€ 

 



 

 

Diumenge, 21 d’agost de 2016 

Com es nota que és diumenge...l’aparcament està gairebé ple de cotxes!! 

Nosaltres marxem cap a st. Johann, per tal d’anar a visitar les gorgues de 

LiechtensteinKlamm (6€/persona). També hi ha molta gent i ens fan aparcar al costa de 

la carretera abans del pàrquing numero 3. Pugem a peu fins a l’entrada i quan 

comprem els tiquets comença a ploure. Així que, ens posem les capelines i cap a 

caminar. El recorregut es de uns 3 km per és agobiant. Està pleníssim de gent, el camí 

és estret i costa d’avançar. No recomanable fer-ho en diumenge... Anem fins al final i 

tornem. Creiem que són molt millors les del congost de Mont-rebei. 

Marxem cap a Bad Gastein. Aparquem a un pàrquing abans d’arribar a l’oficina 

d’informació, és zona blava, però per dinar no paguem. En ben dinat, passa la revisora i 

anem a posar tiquet per 1 hora (1€). Passegem pel poble que està molt mort. Es nota 

que és un poble que per la temporada d’esquí ha d’estar a tope de gent perquè està 

ple d’hotels. Ara per això, no hi corre ningú. Pel mig del poble hi passa una cascada i té 

zones d’aigües termals. 

Un cop vist el centre i passejar una mica, se’ns acaba l’hora del tiquet i és el moment 

de marxar. Anem cap a Kaprun. Primer de tot anem a mirar si podem dormir al 

pàrquing del telefèric, però veiem que està totalment prohibit. Així que, agafem 

informació que hi ha en les casetes (ja tancades) i mirem els preus per pujar-hi demà. 

Tornem a baixar al poble i ens aparquem a un gran aparcament del costat del centre. 

També està prohibit pernoctar, però només volem visitar el poblet. El poble en si, no té 

res per visitar ni veure. És un poble dormitori a l’època d’esquí. Tot passejant, ens 

parem a un bar a fer una cervesa i ens foten 8€!!!  

Tornem cap a l’autocaravana i anem a dormir a l’aparcament del supermercat SPAR 

que hi ha a la sortida del poble. 



Pernocta: Aparcament supermercat SPAR a Kaprun 

Quilometres: 129 Km 

Despeses: Visites: 12€; Pàrquing: 1€; Bar: 8€ 

 

 

 

 

Dilluns, 22 d’agost de 2016 

Ens llevem tard, perquè tot i haver posat els despertadors per llevar-nos d’hora i pujar 

als telefèrics, com que plovia ens hi hem tornat a tombar. 

Finalment para de ploure però està tot molt ennuvolat i fa pinta que no canviarà massa 

el temps. Esmorzem i decidim que no val la pena pagar els 80€ del telefèric per no 

poder veure massa res i gaudir de les vistes i l’entorn. Una altre visita que deixem per 

un altre viatge... 

Marxem cap a Krimml. Abans d’arribar-hi parem a comprar pa pel camí, que farem 

servir per dinar. Anem fins al pàrquing numero 4 que està al costat de l’entrada, però 

lògicament és ple. En busquem un altre i veiem una senyal d’autocaravana. La seguim i 



entrem a una mena de descampat al costat d’un hotel que fan servir de “càmping”. 

Anem a demanar si podem aparcar i el senyor ens diu que si només volem aparcar i 

marxar, que anem al pàrquing de sota, ja que, sinó, ens haurà de cobrar una nit. 

Aparquem i mentre fem els entrepans per dinar, ja ens pica al vidre el revisor per 

cobrar. Ens cobra 6€ i veiem al tiquet que el que cobra també és l’hotel... 

Anem a peu fins a l’entrada de les cascades, on comprem els tiquets. Són les cinquenes 

cascades més altes del món i les més grans d’Europa. El recorregut és de 4 km amb un 

desnivell de 400 metres. Tot el camí fa pujada però on es fa més dur és el tros final. 

Fins a dalt tardes 1 hora aproximadament, perquè durant el camí et vas parant als 

diversos miradors que t’hi trobes. Un cop a dalt, nosaltres decidim caminar un tros 

més. Ho em encertat! Seguint el camí arribes a uns restaurants al mig de les 

muntanyes, situats a 1.600 metres, on les vistes són impressionants. El camí és molt 

agradable i val la pena. Desprès iniciem el retorn, ara tot baixada. 

Anem direcció a Innsbruck. Passem per el port de muntanya del Gerlosstrasse (9€). No 

entenem massa el fet d’haver de pagar per fer un port de muntanya, però és el que hi 

ha. Arribem a Innsbruck i anem directes a aparcar al P+R del costat del palau de gel. 

Permet passar la nit per 8€. És un lloc tranquil i ens hi quedem a dormir. 

Pernocta: P+R de Innsbruck 

Quilometres: 156 km 

Despeses: Pàrquing: 6€; supermercat: 2,20€; Visites: 6€; Peatge: 9€ 

 



 

 

Dimarts, 23 d’agost de 2016 

Ens llevem i comencem el camí a peu cap al centre d’Innsbruck. No estem massa lluny. 

Arribem a l’arc de triomf i baixem pel carrer Maia Strasse fins a l’oficina d’informació. 

Entrem a buscar un mapa de la ciutat (1€) i que ens expliquin que s’ha de visitar. Ens 

comenten que està tot al centre, que no és molt gran, i que després a les afores, 

podem pujar a varis telefèrics.  

Visitem la catedral de st. Jacob i passegem per tots els carrers del casc antic. És l’hora 

de dinar i veiem un restaurant que està ple de gent. Decidim anar-hi, ja que per alguna 

cosa està tant ple. És el restaurant Stifaskeller i hi mengem molt bé. 

Després de dinar anem a comprar souvenirs per a tothom i marxem cap a 

l’autocaravana, paguem el pàrquing i anem cap a enfilar la carretera de la Silveretta. 

Abans d’arribar-hi omplim el dipòsit de gasoil i paguem el peatge d’entrada al port de 

muntanya. (21,50€). És una carretera de 22,30 Km, la qual la comences a 1.500 metres 

i arribes a 2.032 metres. El camí de pujada no hi ha masses corbes i es fa molt bé, tot i 

que, puja bastant. Quan arribes a dalt de tot, t’hi trobes un gran llac i s’hi poden fer 

caminades. Nosaltres no tenim temps, però ens ho apuntem per un altre visita. Les 

vistes són completament espectaculars amb grans muntanyes dels Alps, just a tocar. 

Toca baixar i començar el camí de tornada a casa. Per baixar, haurem de fer 34 corbes, 

totes molt tancades, ens una carretera que baixa en picat. 

Avui volem fer nit a Bregenz. Primer de tot el GPS ens porta a un pàrquing que no ens 

agrada per dormir i anem a un P+R que hem vist al mapa. Quina cagada. Per entrar, ja 

sospitós, se’ns obra la barrera sense donar-nos tiquet. Aparquem i veiem que es paga 

amb jetons. Hi ha un cartell amb alemany a l’entrada però no entenem res. Anem a 

buscar wifi cap a la ciutat per intentar traduir-ho. Ho aconseguim i veiem que es un 

pàrquing privat... 



Anem a la policia, just davant del pàrquing i ens indiquen que anem a l’estació de 

busos i allà ens donaran un jeton per a poder sortir. Desprès de donar moltes voltes 

per l’estació i demanar-ho, trobem el vigilant de seguretat que ens cobra 2€ pel jeton. 

El comprem i marxem d’aquell aparcament. 

Conduïm fins a un àrea de l’autopista suïssa on hi farem nit. Es tard i encara no em 

sopat res. Veiem que a l’altre costat de l’àrea hi ha un Mc donals. Hi anem i quan 

arribem, està tancat. Feia 5 minuts que havien tancat!!! Només són les 11 de la nit, 

però aquí van amb uns horaris diferents... Som varies autocaravanes que hi dormirem 

o almenys ho intentarem perquè se sent molt el soroll de l’autopista. 

Pernocta: àrea autopista 

Quilometres: 295 Km 

Despeses: Restaurant: 34,80€; Gasoil: 63€; Peatge: 21,50€; Pernocta: 8€; Pàrquing: 2€; 

Mapa: 1€; Regals: 78,10€ 

 

 

 

Dimecres, 24 d’agost de 2016 



Conduïm fins a Annecy. Primer de tot anem a l’àrea d’autocaravanes, però com 

sempre, està plena. Així que, anirem a aparcar al pàrquing on fa uns anys hi vam 

dormir, al costat del llac. Hi ha moltíssim transit i fem molta cua. Finalment hi arribem i 

veiem que està prohibit dormir-hi, una autentica llàstima, però hi aparquem. 

Dinem, ens posem el banyador i anem a gaudir d’un bon bany. Fa moltíssima calor i es 

posarà molt bé. Hi estem tant bé, que ens hi estem tota la tarda. Un poble, per tornar-

hi els cops que faci falta. 

Abans de marxar, anem a comprar a un Carrefour. Llavors, conduïm fins a Chambery, 

on em vist que hi ha una àrea gratuïta i amb serveis. Està plena d’autocaravanes però 

hi trobem un lloc. 

Pernocta: Àrea Chambery  

Quilometres: 453 Km 

Despeses: Supermercat: 13,49€; Gasoil: 76€; Gelats: 6€ 

 

 

Dijous, 25 d’agost de 2016 

Ens llevem, anem a buidar i omplir aigua. Avui toca conduir tot el dia. De Chambery a 

Grenoble, passant per Valence, Montelimar, Nimes, Montpellier, Beziers, Narbona, 

Perpinyà, Vinça i Rodes. Tot per autovia i carreteres secundaries, que tampoc teníem 

molta pressa i les autopistes són caríssimes. Volíem dormir a l’àrea de Vinça, però em 

vist que valia 16€ la nit i n’hem marxat. 

Hem anat a dormir al pàrquing de l’àrea de turisme de rodes, al costat de la carretera. 

Pernocta: Pàrquing Rodes 

Quilometres: 587 Km 



Despeses: Gasoil: 20€ 

 

 

Divendres, 26 d’agost de 2016 

Ja estem molt a prop de casa, però primer passarem per Andorra. Donarem el volt per 

Andorra i anirem a dormir al pàrquing del River i l’endemà anirem a comprar al punt 

de Trobada i cap a casa. 

Pernocta: Pàrquing River 

Quilometres: 220 Km fins a casa 

 



 

 

RESUM: 

- Total quilometres: 5.595 Km 

- Gasoil: 631,19€ 

- Pernoctes: 53€ 

- Càmping: 189,20€ 

- Vinyetes: 91,10€ 

- Peatges: 69,20€ 

- Restaurant: 221,90€ 

- Supermercat: 76,37€ 

- Pàrquings: 14€ 

- Visites: 211,60€ 

- Gelats: 20,40€ 

- Bar: 21€ 

- Transport: 23,20€ 

- Varis: 33€ 

- Regals: 84,10€ 

- TOTAL: 1.739,26€ 

 

 

 

 

 

 


