


Divendres 21/08/2015

Sortim de Berga cap a les 7 de la tarda. Teníem  previst marxar abans però la pluja intensa i un 

petit problema amb la nevera de l’autocaravana ens han retardat la sortida. 

Passem per Vic-Girona-Figueres (N-II), passant per La Jonquera i conduïm fins el poble de 

Peyrac-de Mer, en el qual hi ha una àrea d’autocaravanes que ens costa 5€/24hores. (només 

fan pagar al juliol i l’agost, ja que la resta de l’any és gratuït). Està al costat del camp de rugbi i 

de les salines.  

Quan anem a fer el llit, ens trobem amb una desagradable sorpresa. Ens ha entrat aigua per la 

finestra de la caputxina, la qual acabàvem de posar nova, i el matalàs està ben moll. Així que, 

fem el llit de baix al menjador, el qual hi haurem de dormir varis dies. 

Pernocta: Àrea Peyrac-de-Mer. Preu: 5€. Coordenades GPS n43.09372 e2.96205. 

Quilometres: 274 Km 

Despeses: 5€ 

 

 

 



Dissabte 22/08/2015 

Ens llevem tard, sobre les 10. Ens deuria convenir dormir. 

Pleguem el llit, muntem de nou la taula del menjador i esmorzem. Ens posem en marxa 

direcció Mulhouse, la nostre primera destinació. Li posem al GPS que no volem passar per 

autopistes i ens trobem moltes cues per les nacionals. De fet, cap al migdia, a l’autovia de 

Montpeller-Millau, estem parats mes de tres quarts d’hora degut a un accident d’un cotxe 

incendiat que ha obligat a tallar la carretera. Dinem a la mateixa autovia, tot esperant que la 

reobrin. 

Conduïm i se’ns va fent fosc, així que avui no arribarem a lloc. Busquem al llibre d’àrees i en 

trobem una pel camí. Així doncs, parem al poble de Generald, on hi ha una àrea gratuïta. Quan 

aparquem a l’àrea, uns senyors francesos se’ns acosten i ens comenten que a l’altre banda del 

canal (canal del centre), on hi ha l’embarcador, hi ha lloc agradable per les autocaravanes. Ho 

anem a comprovar i de veritat que era un lloc bonic i tranquil, però nosaltres només volem fer 

nit i marxar i ja ens està bé on estem. 

Pernocta: Àrea de Genelard. Preu: Gratuïta. Coordenades: N46.57750 E4.23500 

Quilometres: 571 Km 

Despeses: Gasoil: 50€  

 

 



 

 

Diumenge 23/08/2015 

Ens tornem a llevar tard i sobre les 11 comencem el camí. A mig fer, el GPS ens avisa que ha 

trobat una ruta nova 2 hores més rapida i li donem l’ok. Doncs resulta, que clar que era més 

rapida!! Ens fa passar per autopista (quan li havíem dit que no). La broma: 18,70€ i tampoc ens 

hi vam estalviar les 2 hores que ens deia. 

Dinem a una benzinera de l’autopista i seguim conduint fins a Mulhouse.  

Finalment, no visitarem la ciutat, ja que veiem que quasi tot el que té per visitar són museus i 

nosaltres no hi anirem pas. Així que, direcció el primer poblet d’Alsàcia: Eguisheim. 

Anem a buscar aparcament i veiem que són pagant 3€ de 9h a 19h, però nosaltres no posem el 

tiquet ni paguem, perquè al aparcar, un suís molt amable ens dona el seu tiquet perquè ja 

marxava. 

El poble és molt bonic, potser dels més bonics que hi ha a Alsàcia i val molt la pena la visita. 

Casetes típiques amb les bigues de fusta i pintades de colors diferents, carrers peatonals de 

pedra, nius de cigonyes enormes als campanars, etc... Un poble encantador. 

Desprès de la visita, seguim direcció a la següent destinació: Turkheim. En el llibre d’àrees hem 

vist que n’hi ha una que és gratuïta. Ho trobem molt fàcil, ja que és al costat de la via del tren i 

a pocs metres de l’entrada del poble, però resulta que ja no és gratuïta i ara val 5€/24hores. 

Paguem i anem a visitar el poble. Aquest és un semblant del d’abans, però no tant gran ni 

espectacular. Però no deixa de ser un lloc digne de fer-hi una visita. 

Pernocta: Àrea de Turkheim. Preu: 5€. Coordenades: N48.08555 E7.27739 

Quilometres: 372 Km 

Despeses: Gasoil: 80€ / Pernocta: 5€ / Peatge: 18,70€ 



 

 

 

Dilluns 24/08/2015 

Ens llevem tard per no perdre el costum. S’hi dorm bé a l’autocaravana!!! 

Marxem cap a Colmar. Llegim en un relat que hi ha una àrea gratuïta, però com que no ens hi 

quedarem a dormir, aparquem al pàrquing de l’Intermarche, al costat del centre. Abans en 

aquest pàrquing, hi deuria haver lloc per buidar i omplir aigua, però ara estava molt deixat i 

trinxat. 

Marxem a peu cap al centre i de seguida trobem l’oficina d’informació, on disposen de mapes 

de la ciutat gratuïts i en castellà. També hi ha wifi, així que aprofitem per actualitzar correus i 

whatsap i escriure una mica. 

Comencem el recorregut cap a la catedral, que com sempre que anem als llocs de vacances, 

està en obres. Seguidament anem a visitar el centre històric. Són les típiques cases alsacianes 



amb bigues de fusta i pintades de colors. Els carrers són peatonals i alguns són travessats per 

canals per on hi circulen góndoles. La petita Venècia, li’n duen ells. 

Tornem a l’autocaravana, però abans aprofitem per comprar quelcom per dinar i un pot de 

silicona per poder arreglar la finestra de la caputxina. Dinarem al mateix pàrquing. Plou. 

Ben dinat, marxem cap a Kayserberg. Aparquem a l’àrea que diu el llibre on hi ha moltíssimes 

autocaravanes. Veiem que val 8€ aparcar-hi i si vols pernoctar. Nosaltres només volem fer una 

visita al poble i aparquem sense pagar. Farem una visita rapida i creiem que 8€ són excessius.  

El poble és peatonal i molt bonic. Les típiques cases alsacianes però amb un riu que travessa el 

poble pel mig, algunes vegades soterrat per les cases i algunes hi tenien un antic molí. No para 

de ploure, així que un cop vist el poble, tornem cap a l’autocaravana per deixar lloc al que hi 

vulgui pernoctar. 

Llavors, segons la ruta que teníem marcada, havíem d’anar a Neider, però el GPS no ens troba 

la població, no hi ha àrea, a la guia que tenim d’Alsàcia no hi surt i el relat que vàrem imprimir, 

els seus escriptors tampoc hi van anar. Així que desistim i prenem rumb cap a Riquewihr. 

Aparquem a l’àrea que ens indica el llibre i l’aparcament ens costa 2€, els quals paguem. És un 

poble emmurallat i peatonal, amb cases alsacianes. Aquí, tot passejant, trobem un carrer amb 

el meu nom, la Rue Kilian. Visitem el poble, molt maco però petit, i tornem cap al pàrquing. Un 

cop allà i aprofitant que hi havia un mur, vaig acostar l’autocaravana al mur, m’hi vaig enfilar i 

vaig segellar la finestra de la caputxina amb silicona i desprès amb cinta americana, per tal 

d’arreglar el problema de l’entrada d’aigua per la finestra i que poguéssim dormir al llit de dalt. 

Un cop arreglat, marxem cap a Hunamir. Es tracta d’un poble molt petit, on el més destacable 

del poble és la seva església situada a dalt d’un turó i envoltada per immensos camps de vinya. 

La vista és de postal però la visita rapida. 

Anem cap a Ribeauville, on hi pernoctarem. Busquem l’àrea al llibre i veiem que està casi 

completa però per sort hi trobem  un petit forat entre dues autocaravanes i ens hi aparquem. 

Anem a posar el tiquet que només costa 1,50€ i anem a visitar el poble. Un altre bonic poble 

alsacià on hi tenen l’estàtua d’un reconegut  flautista amic de Mozart. 

Pernocta: Àrea de Ribeauville. Preu: 1,50€. Coordenades GPS n48.19231 e7.32867 

Quilometres: 20 Km 

Despeses: Pernocta:1,50€ / 2€ Pàrquing / Supermercat: 21,18€ 

 



 

 

 

 



Dimarts 25/08/2015 

Seguint la dinàmica de les vacances ens llevem tard i com cada dia, al despertar-nos gairebé 

quedem sols a l’àrea. Els francesos i alemanys es lleven molt d’hora!!!. 

Anem cap a Bergheim. Aparquem al costat de l’entrada del poble i l’anem a visitar. Una altre 

típic poble de la zona, allargat i amb dos carrers principals. Cases típiques de la zona plenes de 

flors de colors als balcons i jardins.  

Des del poble, es veu a dalt una muntanya, un espectacular castell. És el castell d’ Haut-

Koenigsbourg, la nostre següent destinació. 

Arribem al primer aparcament que hi ha, on hi veiem alguna autocaravana i ens hem d’esperar 

una bona estona per a poder-hi aparcar. Està ple i hi ha molta cua de cotxes que hi volen 

accedir. Un cop aparcats, comencem el camí cap al castell. 

Des del castell hi ha molt bones vistes d’Alsàcia i segur que a l’hivern, en un dia clar, es poden 

veure muntanyes nevades a l’horitzó. Paguem l’entrada de 9€ per persona i el visitem. Està bé 

i el tenen molt ben restaurat. La visita ens ocupa unes dues hores i desprès tornem al pàrquing 

on hi dinarem. 

Seguidament, anem a visitar la ciutat de Selestat. Busquem aparcament i al final acabem 

aparcant al davant de l’oficina d’informació. Entrem i el noi, molt amable, ens dona un llibre 

amb informació de la ciutat i l’itinerari recomanat de visita amb explicacions dels diferents 

llocs. Durant el recorregut es difícil perdre’t  ja que està senyalitzat amb plaques al terra. Tret 

d’alguns edificis bonics i la torre, és dels pobles que menys ens ha agradat. 

Finalitzada la visita marxem cap a Albe, un poble molt petit que  havíem llegit en algun relat 

que algun company hi havia anat, però nosaltres en arribar, no hi vam veure res a cop d’ull que 

ens hi fes quedar i vam decidir girar cua i marxar. 

Vam anar direcció Mittelberheim. Desprès de passar amb l’autocaravana per un seguit de 

carrers estrets i amb pendents, arribem a l’aparcament senyalitzat a dalt de tot del poble. Un 

poble petit, envoltat de vinya i amb moltes bodegues. L’anem a visitar, però a l’hora que és, ja 

ens ho trobem tot tancat. Així que ha estat una visita molt rapida. 

Tornem a l’autocaravana i anem direcció Obernai, on hi pernoctarem a l’àrea que hi ha. Una 

àrea enorme i gratuïta. Està plena d’autocaravanes. Situada just al costat de les muralles del 

poble però sense serveis. Si necessites omplir o buidar aigües, et dirigeixen al càmping de la 

població, pagant pels serveis. 

A l’àrea mateix, agafem wifi d’un hotel situat a la vora i actualitzem aplicacions. Es fa tard i  

decidim que visitarem el poble demà ja que aviat se’ns faria fosc. 

Pernocta: Àrea d’Obernai. Preu: Gratuïta. Coordenades GPS N48.45972 E7.48667 

Quilometres: 83 Km 

Despeses: Visites: 18€ 



 

 

 

 



Dimecres 26/08/2015 

Per no perdre el costum ens llevem tard i ja queden poques autocaravanes a l’àrea. 

Visitem el poble d’Obernai. És un poble emmurallat, molts carrers són peatonals i hi ha les 

típiques edificacions alsacianes. Molt bonic.  

Un cop feta la visita marxem cap a l’últim destí d’Alsàcia, Estrasburg. Anem directe a l’àrea que 

ens indica el llibre, a les afores de la ciutat, just a la frontera amb Alemanya. Fem el dinar i 

dinem i desprès despengem les bicis i comencem el camí cap a la visita d’Estrasburg. Hi tenim 

uns quants quilometres, però el camí és pla i molt ben senyalitzat amb carrils bicis. 

Aparquem les bicis a la plaça de davant la catedral. Anem a l’oficina d’informació i agafem un 

plànol de la ciutat (1,5€). Ens disposem a fer el recorregut que ens marca el mateix mapa. El 

més bonic és la zona de la “petite france”, carrers envoltats per canals i cases típiques 

alsacianes de color blanc lluent.  

La visita s’allarga i decidim que ens quedarem a la ciutat per sopar i com que trobem wifi a la 

botiga d’apple busquem per Tripadvisor i triem restaurant. Al arribar al restaurant, ens em 

d’esperar perquè ens donin una taula i de sobte, una parella argentina, al veure que 

s’aixequen uns que sopaven, agafen la taula i ens conviden a seure amb ells. Bufff, l’argentí no 

va callar en tot el sopar!!! Però alhora va ser curiós i vam tenir un bon sopar. 

Desprès de sopar, comprem un gelat i anem a veure un espectacle de llums i colors i musica 

que projectaven a la façana de la catedral. En acabat, la catedral quedava il·luminada i era 

impressionant. 

Agafem les bicis i de nit, tornem cap a l’àrea i a dormir. 

Pernocta: Àrea de Kehl. Preu: Gratuïta. Coordenades GPS N48.56381 E7.81498 

Quilometres: 37 Km 

Despeses: Restaurant: 31,70€ / Regals: 4€ / Varis: 3,60€ 

 

 



 

 

 

Dijous 27/09/2015 

Com que estem de vacances, ens tornem a llevar tard. Ja ens llevem d’hora quan s’ha d’anar a 

treballar! Buidem i omplim aigües i marxem. Avui ja entrem a Selva negra, Alemanya! 

El primer lloc que visitarem serà Allerheiligen. Desprès d’una carretera estreta de corbes, 

arribem al pàrquing per començar a enfilar un camí, de parc natural, que ens porta per un 

seguit de cascades i salts d’aigua i al final del camí arribem a les ruïnes d’un monestir 

d’Allerheiligen, que va ser destruït fa molts anys per la caiguda d’un llamp. El camí es 

agradable, bonic i fàcil. 

Un cop vist, anem direcció Gengenbach. En arribar, no trobem aparcament als pàrquings del 

costat del poble i finalment aparquem en un carrer d’una zona residencial de les afores. Dinem 

i anem a visitar el poble. És un poble medieval, emmurallat. L’entrada és espectacular, amb la 



seva torre. La visita és rapida, ja que encara que sigui molt bonic, és petit. Comprem una guia 

de la selva negra, per saber una mica més de la zona. 

Continuem el camí direcció Schiltach. Aparquem en una zona habilitada per autocaravanes al 

costat del riu. Visitem el poble que és molt dret i curiós i tornem a l’AC per continuar la ruta. 

Anem cap a Gutach. Aquí, havíem de visitar el museu a l’aire lliure de Vostsbauernhof, però ja 

estava tancat. (pleguen molt d’hora els alemanys...). El museu recrea les cases típiques de la 

selva negra i granges de l’època. 

Per tant, seguim el camí cap a Triberg. Com que ja es tard, decidim anar a buscar l’àrea i 

descansar una estona. En arribar, només som 3, però durant el vespre s’hi van afegint més 

autocaravanes. 

Pernocta: Àrea de Triberg. Preu: Gratuïta. Coordenades GPS: N48.13161  E8.25294 

Quilometres: 187 Km 

Despeses: Llibre: 6€ / Varis: 2,50€ 

 



 

 

 

Divendres 28/08/2015 

Avui ens hem llevat prou d’hora, però igualment ja ens trobem sols a l’àrea.... 

Anem cap a Triberg i aparquem a un pàrquing a dalt del poble. Anem a visitar el parc natural i 

la cascada de Triberg. Hi ha varies rutes i nosaltres triem la cultural que marca la guia. Hem 

hagut de pagar 4€ per persona però en fer la ruta, em vist que si haguéssim entrat per l’altre 

cantó de la ruta, no hauríem hagut de pagar res perquè no hi havia taquilla.  

Visitem una mica el poble, que es tracta d’un carrer que s’enfila cap a la muntanya i anem a 

veure la casa dels 1000 rellotges. A la zona són típics els rellotges de cu-cut i ens tenen de 1000 

maneres i de 1000 preus...fins i tot, n’hem vist un de més de 12.000€!!! Donava ganes de 

comprar-ne algun, però la veritat és que els hem trobat cars. 

Desprès anem cap a Schonachbach, al costat de Triberg, on hi ha el rellotge de cu-cut més gran 

del mon. Aquí també hi ha una casa dels 1000 rellotges, però no impressiona tant. 



Continuem el camí, direcció Rust. És un hi ha el parc d’atraccions més gran d’Europa, l’Europa 

Park. Parem a dinar a mig camí i a mitja tarda arribem al “càmping” del parc d’atraccions. Està 

pleníssim d’autocaravanes i tot i no ser pròpiament un càmping, té tots els serveis del mateix. 

Fa calor, molta calor i veiem que hi ha una zona de bany. Ho anem a mirar i quan arribem, en 

comptes de ser una piscina, veiem que és un llac. No ens hi banyarem ja que està molt brut, 

tot i que s’hi banyava molta gent sense manies. 

Anem a treure el cap a l’entrada el parc, per veure preus i horaris per demà.  

Veiem que al bar del “càmping” hi ha senyal de wifi però protegit. Decidim anar-hi a fer una 

cervesa i demanar la contrasenya. En posen les dues cerveses i ens cobren 7€!! I llavors, quan 

els hi demanem la contrasenya, ens diuen que s’ha de pagar a part, 1€ per persona/24 hores i 

que és independent del bar. És a dir, podíem haver pagat 2€ i agafar les cerveses de 

l’autocaravana i tenir wifi allà fora. Hem pagat la pardillada. 

Pernocta: Càmping Europa Park. Preu: 62€ (2 nits). Coordenades GPS : N48.27189  E7.71745 

Quilometres: 93 Km 

Despeses: Gasoil: 74€ / Regals: 17,80€ / Visites: 8€ / Varis: 9€ 

 



 

 

 

Dissabte 29/08/2015 

Avui fem una cosa molt estranya....ens llevem d’hora!!! (sort del despertador). 

L’ocasió s’ho mereix. Anem al parc d’atraccions més gran d’Europa, l’Europa Park. Un parc amb 

milers d’atraccions i coses per fer. Separat per temàtica de països europeus. Les atraccions són 

acullunants. 

L’únic problema és que avui és dissabte i les cues per poder pujar a les atraccions són eternes i 

en moltes atraccions, sobretot les més importants i grans, no hi hem pogut pujar perquè hi 

havia més de dues hores de cua i no estàvem disposats a fer-la. 

A part d’això, hem disfrutat (jo més) i crec que és un lloc molt recomanable per anar. 

Estem molt cansats i cap a quarts de nou, tornem cap al càmping a descansar. 



Pernocta: Càmping Europa Park 

Despeses: Entrada parc: 85€ / Restaurant: 21€ / Varis: 8€ 

 

Diumenge 30/08/2015 

Desmuntem la paradeta i marxem del càmping, que ens claven 62€. 

Arribem a l’àrea de Friburg. Abans d’aparcar, buidem les aigües grises i el lavabo, que amb 

aquesta calor, fot una pudor horrible!! Les parcel·les de l’àrea són amb colors i depèn de la 

mida que vulguis pagues un preu o un altre. Nosaltres agafem la groga que és la més barata i 

en tenim de sobres. (9€) i per 1€ més, tenim wifi. Descansem una mica i dinem. 

Amb les bicis anem fins al centre de Friburg. Està força a prop. L’oficina de truisme la trobem 

tancada i farem la visita seguint el llibre que vam comprar. Veiem la catedral i els voltants i 

mentre miràvem un dels mapes de la ciutat, se’ns va acostar un noi català (que ens devia sentir 

parlar) i ens va guiar una mica per visitar lo més bonic. 

Desprès de patejar la ciutat a peu, fem una ultima volta amb bicicleta. Cagada! A mig fer, se’m 

va petar una roda de la bicicleta i vaig haver d’arrossegar-la fins a l’àrea. El camí, es fa molt 

llarg. 

Pernocta: Àrea de Friburg. Preu: 10€. Coordenades: N47’99915 E7’82643 

Quilometres: 38 Km 

Despeses: Pernocta: 14€ / Varis: 2€ 

 



 

 

 

Dilluns 31/08/2015 

Ens llevem, anem a buidar i omplir aigües i marxem cap a St.Peter. Si va per una carretera 

comarcal, rodejada per immensos boscos de pi negre. És un petit poblet, amb les cases 

típiques de la zona i una església molt gran. 

Un cop visitat, marxem cap a Titisee. És un indret molt turístic, ple de restaurants, hotels i 

botigues. Nosaltres anem a l’àrea del càmping de Bankenhof, que està a l’altre punta del llac. 

Aquí et  deixen triar si et vols quedar a fora del càmping sense llum en un lloc on hi caben unes 

8 autocaravanes o entrar al càmping. Al no necessitar llum ens quedem a fora i per 14€ podem 

usar tots els serveis del càmping i pernoctar. Ens instal·lem i dinem. 

Ben dinat, marxem a peu per un camí al voltant del llac. El llac, està ple de zones de bany i 

aprofito per banyar-m’hi, ja que fa bastanta calor. La laura no s’hi banya perquè l’aigua, està 

bastant freda, però al final t’hi acostumes. Desprès del bany, continuem el camí fins arribar al 



poble de Titisee. El visitem, que no té massa per veure, i comprem pa i una cansalada típica de  

la zona per sopar. 

Arribem a l’ac, ens anem a dutxar, sopar i dormir. Amb el mòbil, veiem que venen uns dies 

amb mal temps.... 

Pernocta: Càmping Bankenhof. Preu: 14€. Coordenades: N47’88643 E8’13046 

Quilometres: 56 Km 

Despeses: Pernocta: 14€ / Supermercat: 9,25€ / Varis: 2,50€ 

 

 



 

 

Dimarts 01/09/2015 

Ens llevem i entrem al càmping a buidar i omplir aigües. Marxem direcció Schluchsee.  

És un altre llac de la zona, no tant turístic i maco que el de Titisee, on si no fos pel temps, ens 

hi hauríem quedat més d’un dia. Visitem el poblet i marxem direcció a Lindau. Dinem pel camí, 

ja que, a causa d’un camió avariat, hi ha molta cua. 

Arribem al poble i plou. Busquem el pàrquing per autocaravanes. El primer, està a l’entrada del 

càmping i està ple. No hi cabem de cap de les maneres. Altres autocaravanes també giren. 

Decidim anar a l’altre que marca la guia. En arribar veiem que es tracta d’un pàrquing normal, 

sense cap tipus de servei i que costa 20€/24hores. Ho trobem abusiu, molt abusiu. Ens la 

jugarem i esperem que com que plou tant, no vingui cap revisor a mirar si hem posat el tiquet. 

Aparquem i anem a visitar Lindau. És un poble que entra a dins el llac. És preciós i es veu com 

d’important ha estat al llarg de la història aquesta població, per la cases, edificis i monuments 

que hi vas trobant. Una llàstima del temps perquè crec que és un lloc d’obligada visita i de fer-

la amb calma i tranquil·litat, admirant paisatges i construccions. Ja de nit, tornem a l’AC a 

sopar i dormir. Plou molt. 

Pernocta: Àrea Lindau. Preu: Gratuïta. Coordenades: N47’55869 E9’70130 

Quilometres: 188 Km 

Despeses: Supermercat: 19,19€ 



 

 

 

 



Dimarts 02/09/2015 

Ens llevem d’hora i al veure que no tenim multa, decidim marxar i esmorzar a mig camí. 

Seguim direcció Meersburg. Arribem i provem d’aparcar. No cabem enlloc i girem per on hem 

vingut, on hem vist una senyal de pàrquing d’autocaravanes. Seguim les indicacions i arribem a 

l’àrea que ja ens marcava el llibre. El primer pàrquing que veiem posa que s’ha de pagar 12€ al 

dia, però nosaltres només volem visitar la població. Un tros més amunt, veiem un descampat 

on per 3€ al dia et deixen aparcar. Aparquem allà i paguem i desprès ens donem compte que 

és un lloc exclusiu per autocars. Més amunt, però, hi ha una altre àrea, amb menys serveis que 

la primera i que val 8€. Finalment aparquem en aquesta, però amb el tiquet que em pagat 

abans de 3€. 

Visitem el poble. És un poble preciós, al costat del llac. Carrers peatonals, el castell, grans 

construccions antigues, etc,,,Un lloc per visitar, per això estava ple de gent. Tronem a l’AC, 

dinem i buidem aigües. 

Marxem cap a Konstanza. Posem les coordenades al GPS i només arribar ja trobem lloc. És un 

pàrquing gran, per autocaravanes i autocars, al costat mateix de la ciutat. Agafem el wifi d’un 

autocar...L’àrea val 1,40€/hora però s’hi pagues 14€ són 24 hores. Aquí si que pagarem. Primer 

perquè ens hi quedarem a dormir i el preu ja no és tant abusiu, i segon, perquè veiem que hi 

ha una autocaravana espanyola que no ha pagat i que ja té la multa posada. 

Anem a visitar la ciutat. El centre està molt a prop, anem fins a la catedral, el port i passegem 

pels carrers. És una ciutat molt animada, amb musics pels carrers i les botigues tanquen una 

mica més tard. Desprès d’una bona visita, tornem a l’AC i mirem quina ruta de tornada farem, 

ja que ja hem vist tot el que volíem veure i les vacances es van acabant. 

Pernocta: Àrea Constança. Preu: 15€. Coordenades: N47’65794 E9’13702 

Quilometres: 110 Km 

Despeses: Pernocta: 15€ / Pàrquing: 3€ 

 



 

 

 

Dimecres 03/09/2015 

Ens llevem, esmorzem i comencem el camí cap a casa. L’inici del camí, el comencem passant 

uns minuts per Suïssa, ja que estàvem a tocar de la frontera i el GPS ens hi fa passar. 

Anem direcció a Belfort, que ahir vam decidir visitar-lo, ja que estava de camí. Aparquem a 

l’àrea senyalitzada al costat mateix de la ciutadella. L’àrea és nova i està molt bé de serveis.  

Dinem i anem a fer la visita de la ciutadella dissenyada per el Marques de Vauvan. Veiem el 

lleó emblemàtic de la ciutat, la terrassa panoràmica i una mica de visita al cas antic de la ciutat. 

Està tota emmurallada i és també una visita recomanada. 

Abans de començar el camí de tornada, buidem i omplim aigües i netegem lavabo. Ara si, 

comencem el viatge de tornada. Parem a Villersexel a comprar al super i seguim conduint fins 

a l’àrea d’ Ecuisses. Som varies Ac’s. Sopem, peli i a dormir. 



Pernocta: Àrea d’Ecuisses. Preu: Gratuïta. Coordenades: N46’76019 E4’52283 

Quilometres: 474 Km 

Despeses: Gasoil: 75€ / Supermercat: 34,59€ 

 

 



 

 

Dijous 04/09/2015 

Ens llevem i marxem, seguint de moment, fent la ruta sense pagar cap peatge. Passem per 

Vichy, Clermont-Ferrant. Parem a dinar a l’àrea de l’autovia A75 prop de St.Chély-d’Apcher. 

Seguim per l’A75 fins a Millau i agafem la carretera secundaria evitant passar pel pont de 

Millau que és molt car. De seguida tornem a enllaçar amb la A75 fins a Beziers. De Beziers a 

Narbona ho fem per nacional i també fins a Perpinyà. D’aquí agafem la carreta de la Catalunya 

Nord, direcció a Prades, Puigcerdà, la Seu i fins a arribar al pàrquing del River a Andorra. 

Pernocta: Àrea del River. Preu: Gratuïta. Coordenades: N42’23234 E1’29188 

Quilometres: 803 Km 

Despeses: Gasoil: 117,95€  

 



 

Divendres 05/09/2015 

Ens llevem i esmorzem al River. Pugem cap a Andorra a comprar. De baixada tornem a parar a 

l’àrea del River per netejar l’autocaravana, anem a comprar al Punt de Trobada i marxem cap a 

casa. Avui ja dormirem a casa. S’han acabat les vacances i ja tinc ganes de tornar-hi. 

 

 

Pernocta: A casa 

Quilometres: 92 Km 

Despeses: Gasoil: 46,51€ 

Resum: 

Quilometres totals: 3.641 Km 

Despeses : Pernoctes: 102,50€ 

                     Peatges: 18,70€ 

                     Supermercats: 84,21€ 

                     Varis: 55,40€ 

       Pàrquings: 5€ 

       Visites i entrades: 111€ 

       Restaurants: 52,70€ 

       Gasoil: 443,56€ 

Despeses totals: 873,07€ 



   

 


