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dia 1 sexta – sair de pombal e condeixa pelas 21h40 já com o deposito de gasolio cheio ,
encontro em avelar junto ao campo futebol,
nas bombas de gasolina galp GPS N39º55'03 O8º21'41 encontro saida prevista pelas 22h30
ate castelo branco parque do lild GPS N39º49'15 O7º29'14 Passar a noite.

Dia2 sabado – sair pelas 7h15 em direção a aldeia da ponte ,Aqui aproveitar para tomar o
pequeno almoço 35 minutos partida prevista as 9h25 ,entrando logo ali para espanha por
puebla de azaba. Já na A62 sair ja em valadolid saida 127 (parquesol ,estadio ) logo a seguir
centro comercial carrefour GPS N41º38'34 O4º45'48, Fazar uma paragem de 1h20 .
Aproveitar para comer e por conbustivel ,saida prevista ás 13h40

até aqui já precurremos a distancia de neste segundo dia 365 km + 135km total= 500km
continuar em direção a irun junto a fronteira sempre pela nacional meter gasolio junto a
fronteira na repsol gps : N43º20'32 O1º45'40 Já fizemos mais 371 km,
depois avançamos até ao parque GPS N43º20'34 O1º45'35

saida prevista pelas 18h50 chegada prevista a area de souquet pelas 20h30,parar para almoçar
e dormir.

http://www.airecampingcar.com/aire_camping_car_gps.php/668-Aire+Du+Souquet
Dia 3 domingo – sair pelas 6h30 em direcção a area de roullet saint estephe
http://www.airecampingcar.com/aire_camping_car_gps.php/1079-ROULLET%20SAINT
%20ESTEPHE?z=11
devemos chegar pelas 9h00 aproveitar para tomar o pequeno almoço ,paragem 50 minutos
saida prevista pelas 9h50

continuação até bellac tentar por gasolio no intermarche 24/24h GPS N46,07,46 L1º03'14
se não der continuamos até gueret tem AS para autocaravanas e bombas de gasolina
aproveitar para por gasolio e comer.
http://www.airecampingcar.com/aire_camping_car_gps.php/2326-Les%20Monts%20de
%20Gueret?z=9
saida prevista as 13h50 ate dijoin GPS N46º28'48 L3º58'31 Parragem 50 minutos para
lanchar junto ao rio ,tem uma padaria ao lado ,sair pelas 17h15 em direção a baume les dames
tem uma as chegada prevista 20h45 e dormir.
http://www.airecampingcar.com/aire_camping_car_gps.php/1656-BAUME%20LES
%20DAMES?z=9
DIA 4 – Sair da area de serviço pelas 8h45 seguir para o SUPER U para algumas compras se
nessecario e por gasolio tentar sair pelas 9h35 penso que devemos chegar pelas 13h10 a aire
cc rheinfall neuhaussen GPS N47º40'22 L8º36'30 até as 16h40, onde podemos visitar as
cascatas e a vila

seguimos então até friedrichshafen parragem no parque N47º38'59 L9º29'49 Paragem uns 30
minutos admirar o lado ,sair pelas 18h20 em direçao a nesselwang GPS N47º37'12 L10º29'52
http://www.campercontact.com/fr/campersite/detail/id/416
http://www.neuschwanstein.de/franz/tourist/horaires.htm
Passar a noite ,mas antes por gasolio ali perto
DIA 5 – acordar pelas 7 horas , para chegar a hohenschwangau
GPS N47º33'24 L10º44'25 pelas 7h30 ficar a visitar até as 16h30 seguir depois até praga
Enquanto o paulo segue para ulm ,augsburg , etc..
devemos chegar a fronteira pelas 20h00 ,ficamos na area de serviço N49º38'37 L12º31'32
por gasolio e ficar por aqui para a noite e comprar a vignette para autoestrada.

DIA 6 – acoradar pelas 7h00 e rumar em direção a praga pela autoestrada chegaremos ás
8h40 a area de descanço GPS N50º02.01 L14º13'00

Parragem de 40 minutos para tomar o pequeno almoço e seguir até praga ,chegada a praga
prevista pelas 9h40 ,seguir em direção ao parque de campismo
1 caravan camping in prague http://www.caravancamping.cz/ 50,3,21/14,24,49 por 590cz =
22eur
2 camping hotel zizkov prague http://www.praguecamping.com/
da cidade GPS N50º05'31 E14º28'26
apanhar o metro ou electrico 12 a lihovar para újezd .
Lihovar GPS N50º03'04 L14º24'33
uzezd GPS N50º04'52 L14º24'49 Isto no primeiro campismo
no segundo campismo

970cz =36 eur bem perto

electrico 10 biskupcova GPS N 50.05.18 L 14,28,07
sair a namesti miru GPS N50,04,29 L 14,24,16

A VISITAR EM PRAGA:
http://viagens.ig.com.br/destinos/o-melhor-de-praga-em-um-dia/
http://www.fotoviajar.com/republica-checa/guia-roteiro-praga-visitar-republica-checa

http://www.prague.fm/pt-pt/as-excurccoes/
http://www.prague.fm/pt-pt/as-atraccoes-turisticas/
O Castelo de Praga
A rede de torres, igrejas, museus, salões, jardins e palácios, que é praticamente uma vila
em si. Proporciona uma experiência completamente maravilhosa, com inúmeros museus
que exibem coleções de tesouros. Isso inclui as joias da coroa da Boémia e os relicários de
ouro do Tesouro de São Vito, a definitivamente não perder. Aproveite pelo menos metade

de um dia para apreciar os pontos turísticos.
Ponte de Carlos
Independentemente de visitar a Ponte de Carlos numa manhã nublada, ou à tarde através
das multidões, ou à noite com as suas vistas pitorescas do Castelo de Praga iluminado
como pano de fundo, atravessar a Ponte de Carlos finaliza a experiência. A ponte é um das
atrações mais populares da cidade. Durante o dia, as suas estátuas barrocas reparam de
forma indiferente no desfile intrigante das bandas de jazz, artistas de rua, vendedores de
lembranças e pintores de retratos. De madrugada, porém, recuperam a magia e o mistério
que os seus criadores pretendiam capturar.
A Praça da Cidade Velha
Apesar das hordas de turistas e dos cafés e lojas movimentadas, é difícil parar de apreciar o
espetáculo da principal praça pública em Praga. Em quase toda a parte da praça, pode ver
galerias pitorescas e prédios históricos. Tome o seu lugar no meio da multidão e
testemunhe o incrível Relógio Astronómico da Câmara Municipal a realizar o seu
espetáculo de hora em hora.
O Relógio Astronómico
Situado na antiga Câmara Municipal, o Relógio Astronómico está entre os pontos turísticos
mais populares da Cidade Velha de Praga. Na verdade, este relógio está situado numa linha
de edifícios que se encontram localizados no mesmo sítio há séculos. Na verdade, o
trabalho começou inicialmente em toda a estrutura por volta de 1338.
A Praça de Venceslau
O cimo desta praça tem o símbolo nacional da República Checa – a estátua de São
Venceslau, concebida por JV Myslbek. Esta praça tem servido como um importante ponto
de encontro durante muitos dos eventos notáveis na história moderna checa, tal como a
Revolução de Veludo de 1989. Hoje em dia é o centro comercial da cidade e a área
comercial maior e mais movimentada em Praga. Detém arcadas de Arte Decorativa,
arquitetura de Arte Nova, cafés, lojas, e claustros e jardins ocultos.
O Museu Judaico e o Antigo Bairro Judaico
Ruas de pedras pequenas são o lar do lendário Golem. Essas ruas levá-lo-ão ao outrora
gueto judaico em Praga. Lá, um local cerimonial, algumas sinagogas judaicas históricas, o
antigo cemitério de renome e um antigo necrotério podem ser descobertos. O museu
retrata o conto triste da comunidade judaica em Praga durante a ocupação do regime nazi.
A Catedral de São Vito
Situada na rede do Castelo de Praga e posicionada no local de uma rotunda românica do
século X, construída pelo Rei Venceslau (das canções natalícias), a Catedral de São Vito é a
atração mais visitada no Castelo de Praga. A nave gótica é iluminada por maravilhosos
vitrais e guarda os artefactos culturais da Capela de São Venceslau, os mosaicos medievais
de valor inestimável do Portão Dourado e o esplêndido túmulo de prata de São João

Nepomuceno.
Sala Smetana e a Câmara Municipal
O edifício de Arte Nova mais visível em Praga é um centro cultural, que tem um auditório e
salas de exposição. Assista a concertos na Sala Smetana, na Câmara Municipal, ou saboreie
um café no Café Imperial, enquanto aprecia a decoração de Arte Nova.
Veletrzní Palác (Palácio do Comércio)
O palácio funcional Veletrzní Palác, construído em 1928 para sediar eventos comerciais
internacionais, transformou-se no novo local do museu da Galeria Nacional de arte do
século XX e XXI.
Stavovské divadlo (Teatro Estates)
Este é o teatro mais antigo em Praga e merece uma visita para apreciar a arquitetura
clássica e os espetáculos. Agora, este local privilegiado para a obra “Don Giovanni” (a
famosa Ópera de Mozart), está entre os cinco melhores espaços culturais na cidade de
Praga.

Outros pontos turísticos que merecem uma visita:
Igreja de São Nicolau
Testemunhe o esplendor da arte barroca deste marco histórico situado no Bairro Pequeno.
Os interiores barrocos estão cuidadosamente decorados com pinturas, afrescos e estátuas.
Em 1787, Mozart tocou música com os órgãos. É a igreja mais visitada em Praga, e por uma
boa razão.
Colina Petrín
Situado no horizonte de Praga, este parque é a maior zona verde nas imediações da cidade.
Pegue um comboio para a Colina Petrín e, em seguida, suba a miniatura da Torre Eiffel
para apreciar vistas fantásticas.
O Portão da Pólvora
Os turistas com boa condição física podem subir esta torre de estilo gótico, que oferece
uma fantástica vista da cidade de Praga.
O Mosteiro Strahov
Um excelente lugar para ver a Galeria de Fotografias de Strahov, uma biblioteca barroca
original, duas igrejas da ordem premontrante e o Museu da Miniatura.
A Casa Dançante
Esta retrata a arquitetura moderna da cidade de Praga.
O Muro de Lennon
Uma parede pintada com grafite, que reflete a história comunista da República Checa.

A Torre de Televisão
O maior marco histórico em Praga – uma construção futurista que tem atraído diversas
críticas. Foi eleito um dos edifícios mais hediondos da cidade de Praga.
Vysehrad
Vysehrad está algo fora dos circuitos habituais. Consequentemente, talvez não seja tão
frequentemente visitado como deveria ser. Pode escapar a esses fundamentos para ter uma
tarde relaxante, enquanto aprecia as joias arquitetónicas locais.
Para visitar praga e sair logo assim que chegar ao campismo ,levar um saco as costas com comida
para voltar a noite.
DIA 7 – Sair de praga pelas 8h30 chegar as bombas perto da fronteira pelas 11h00 por gasolio
em direção a vienna devemos chegar pelas 13h00

sair

parque de campismo wien sud ,penso ser o melhor ,e a nivel de transporte tem o comboio ou o
metro S1 que leva aquase até ao centro e mais rapido ,entrar wien atzgersdorf e sair em wien mitte
-landstrabe. http://www.campingwien.at/ws/fr/index.asp preço 43 eur ,penso que uma tarde até ao
fim da noite deve chegar. GPS CAMPING : 48,09,00 16,18,02
http://www.your-friend.info/vienne/plan.html http://www.your-friend.info/vienne/guide.html
DIA 8 – Vienna sair pelas 9h00 meter gasolio na A1 rastation sankt polten e seguir depois para
encontro com o paulo em altmunster GPS N47º54'41 L13º47'30 e aproveitar para comer pelas
16h40 en direção a hallstatt devemos chegar pelas 17h30 e passar a noite
GPS N47º33'17 L 13º38'41 Fica a 1km do centro
DIA 9 - sair de hallstatt pelas 10h00 em direção a salbourg e meter gasolio chegada prevista pelas
11h00 estancionar as autocaravanas junto a igreija no parque GPS N47º48'20 L13º02'40
DIA 10 – Sair de salbourg pelas 10h00 chegar a krimml pelo meio dia GPS N47º12'57 L12º10'18
se precisar fazer manutenção a autocaravana aqui e a pagar
http://www.campercontact.com/es/campersite/detail/id/3758 talvez uns 13 eur
DIA 11 -sair de krimml pelas 7h00 em direção a innsbruck chegada prevista as 8h30
GPS: N47º15'43 L11º25'37 no centro comercial.
pelas 16h30 deixamos o paulo .
Meter gasolio junto á fronteira italiana do lado austria mais barato GPS N47º0'28 L11º30'25
Parar para visitar brenner GPS 47º0'13 L11º30'11
Mais a frente ainda existe um pequeno centro comercial 47º0'15 / 11,30,16
podiamos prenoitar aqui com fazer mais 30 km GPS 46.47.3 L11,36,52
dia12 – acordar pelas 7h00 e seguir em direção a veneza GPS 45,28,29 / 12,18,18 parque pago
DIA 13 – sair pelas 8h00 parar perto de milão para por gasolio e comer .
Depois continuar pelo caminho temos um lild GPS 45.15.02 /8,45,06
e seguir até courmayeur e prenoita gps 45,49,02 / 6,57,53 mesmo ao lado do funicular
http://www.montebianco.com/tragitto.php

http://www.montebianco.com/tariffe.php
DIA 14 – possivel subida ao mont balnc e prenoita no mesmo local
DIA15 – Sair pelas 7h00 em direção ao tunel de grand san bernard, até a martigny penso ter aqui
uma area de serviço para autocaravanas ,chegada pelas 9h00
http://www.airecampingcar.com/aire_camping_car_gps.php/3703-Aire+Du+Mus
%C3%83%C2%A9e+Giannada gps: 45,05,45 - 6,52,29
depois seguir para chamonix area de serviço Parking du Grépon 74400 Chamonix
GPS: 45,55,23 / 6,52,29 SAIR Pelas 18h30 até ao supermercado U gps 45,55,7 / 6,42,14
e prenoita e meter gasolio
http://www.airecampingcar.com/aire_camping_car_gps.php/900-PASSY?z=12
DIA 16 – Sair pelas 9h30 em direção a geneve ,visitar geneve até as 17h30 depois continuar ate
poncin as 46,05,13 / 5,24,14 e dormir
DIA 17 -sair pelas 9h00 ate a area de gueret para almoçar e depois continuar ate biarritz
as 10 eur GPS 43,27,57 1,34,18
http://www.airecampingcar.com/aire_camping_car_gps.php/607-BIARRITZ?z=13
18 – ir para a praia
19- sair pelas 7h em direção a casa .
DIA 20DIA 21DIA 22 -ultimo dia de ferias
KM PREVISTOS - 6 800KM CUSTO
- 1,090 EUR
AUTOESTRADA CHECA -vignette 10 dias
11,30 EUR
http://www.czechtourism.com/fr/a/transport/
http://pt.coinmill.com/CZK_EUR.html#CZK=310 conversor
autorestrada austria selo 10 dias --------------------8,50 eur
http://www.tolltickets.com/country/austria/vignette.aspx?lang=en-GB
visitar o rei louco 12 eur x 4 pessoas ---------------------- 48 eur
campismo em praga 4 pessoas -----------2 noites ---------72 eur ----- 1940crz
trocar 60 eur em crz----------------------------------------- 60 eur
campismo vienna --------------------------- 1 noite --------- 45 eur
mont blanco ---------------------------30x4 -------------------120 eur
areas de serviço autocaravanas ------------------------------ 100 eur
parking a pagar ------------------------------------------------ 100 eur
alimentação ---------------------------------------------------- 350 eur
diversos -------------------------------------------------100 eur
total -------------------------------------------------------------2,000 eur
preço do diesel europa
http://www.automobile-club.org/se-deplacer-mobilite/prix-des-carburants.html

Le prix des carburants en Europe (FIA)
Ces données sont mises à disposition par le TCS (Touring Club Suisse), membre
de la FIA (Fédération Internationale Automobile) et transmises en exclusivité
aux Automobile Clubs membres de la FIA comme l'Automobile Club
Association.
Dénomination des carburants en Europe (PDF - 96.32 Ko)
PAYS

95 E10

SP95

SP98

DIESEL

Autriche
1.370€ 1.480€ 1.320€
Andorre
1.210€ 1.290€ 1.130€
Belgique
1.636€ 1.691€ 1.444€
Bulgarie
1.279€ 1.370€ 1.299€
Bosnie et Herzégovine
1.201€
1.227€
Suisse
1.420€ 1.469€ 1.502€
Republique Tchèque
1.310€
1.302€
Allemagne
1.544€
1.584€ 1.384€
Danemark
1.609€
1.405€
Espagne
1.416€ 1.538€ 1.325€
Estonie
1.309€ 1.349€ 1.289€
France
1.527€ 1.534€ 1.583€ 1.354€
Finlande
1.608€
1.662€ 1.493€
Royaume-Uni
1.583€ 1.689€ 1.658€
Grèce
1.715€
1.387€
Hongrie
1.354€
1.367€
Croatie
1.456€ 1.501€ 1.339€
Italie
1.790€ 1.898€ 1.678€
Irelande (Eire)
1.530€
1.470€
Luxembourg
1.339€ 1.391€ 1.178€
Lituanie
1.299€
1.268€
Lettonie
1.295€ 1.337€ 1.269€
Macédoine
1.215€ 1.303€ 1.078€
Monténégro
1.370€
1.270€
Norvège
1.915€ 2.006€ 1.752€
Pays Bas
1.815€ 1.884€ 1.493€
Portugal / Açores
1.551€ 1.649€ 1.331€
Pologne
1.276€ 1.338€ 1.274€
Russie
0.682€
0.681€
Suède
1.631€ 1.686€ 1.591€
Slovaquie
1.473€
1.356€
Slovénie
1.495€ 1.529€ 1.378€
Serbie
1.305€
1.331€
0.884€
Ukraine
0.982€
Sources : TCS/FIA - Dernière mise à jour : 05/05/2014

republica checa – 1,302 -austria 1,320 -espanha 1,325 – portugal 1,331 -frança 1,354
alemanha – 1,384 – e a italia 1,678 a andorra e mais proxima de nos a 1,130 eur

