
           Férias 2014
Sexta-feira - Saimos pelas 23h10 , já com o deposito de gasolio cheio  com 26860 km.
88eur -67 litros
A autocaravana passou pelas balanças 3400kg com 4 adultos ,2 botijas de gás ,água etc ... pronta a viajar.
Para evitar pagar portagens e as scutts ,segui pela IC8 en direção a castelo branco onde tinhamos dado 
como encontro no parque do lild.
cheguei pelas 1h10 já todos dormiam.

Sabado - Como estava marcado saimos perto das 7h00 da manhã ,em direção  ,sabugal ,meimoa ,aldeia da 
ponte, passando por 3 areas serviço para autocaravanas.
paramos  para tomar o pequeno almoço em sabugal no intermarche ,paramos depois para almoçar junto 
ao estadio e carrefour de valladolid.
mais a frente meti gasolio em espanha a 1.369 -25 litros 35 eur
Lá continuamos caminho até irun onde paramos de novo para lanchar.
Ainda aproveitamos pôr gasolio na fronteira a 1.329  64 litros  85 eur 27770km
27770-26860=910km-- 64l+25l=89x100=8900/910km= 9.78
Por azar enganei os meus amigos pensando ser mais barato por gasolio em espanha do  que em frança 
,Grande erro!! em frança encontrava-se a 1.299 enfim :)
Seguimos de novo para o destino area de souquet , onde chegamos pelas 21h40

Domingo - Saimos pelas 6h15 ,chegamos a area de roullet pelas 9h20 onde fizemos a manutenção as 
autocaravanas e tomamos o pequeno almoço.
seguimos em direção a guerret onde parramos no super U para por gasolio
1.299   69eur  53litros 28297km-27770km=527km--53lx100=5300/527km= 10.05
paramos depois perto da 1H da tarde nossas na area de serviço de guerret .
Na hora do lanche estavamos em digoin eram 16h30 onde ficamos até as 18h00 .
Esta linda vila tem rio navegavel ,muito bonito.
pelas 18h00 já continuamos caminho ala que já se faz tarde para atingir os obejctivos ir dormir a Baume les 
Dames chegamos pelas 21h45

Segunda - Saimos pelas 9h00 já depois ter feito algumas compras no carrefour e ter posto gasolio  1.289  
37litros  48 eur      28772km-28297km=475km--37lx100=3700/475=7.78 
Chegamos as castacatas do reno pelas 12h50 saimos pelas 16h15  8,50 de parking. 
Onde depois seguimos para ir dormir a nesselwang junto a pista de ski onde tem uma area de serviço para 
autocaravanas.

terça - Saimos pelas 6h30  em direção ao castelo do rei louco ,onde ficamos no parking 8.50eur ao sair 
aproveitamos para por gasolio em fussen 44 litros 60eur  29209km
29209-28772km=437km--44lx100=4400/437=10.06
pelo caminho fomos parando no aldi e lild para dar a conchecer ao nosso 3 elemento  :)
Chegamos a noite a innsbrouck dormimos junto ao lild na rua valiergasse.

Quarta -6 dia de viagem,acordamos mais uma vez cedo 8h00 para rumar até ao centro da cidade onde 
visitamos até as 14h30 e perto de 12km a pé de visita,chegamos as autocaravana perta das 15h00.
Pelo caminho fomos visitando algumas aldeias do tirol e fazendo algumas compras 4 pessoas e um 
frigorifico pequeno temos que abastecer frequentemente.
passamos pelo col onde se paga 8,50 para chegar as cascatas krimmler,ficamos num parque pago 6eur para
15h.

Quinta- Mais uma vez como e habito nestas andanças pelas 7h30 já estavamos de pé ,não esquecer que as 



horas que dou são sempre portuguesas hora local é sempre mais uma hora.
para visitar as cascatas penso que se pagou 2.5 eur por cada pessoa .
subimos a mais 1700 metros de altura a pé entre os trilhos para esse efeito.
Chegamos as autocaravanas já era 12h30 ,seguimos para mais 10 km onde paramos para comer e fazer 
algumas compras no supermercado STAR .
Continuamos então ate salbourg onde encontrar lugar para 3 autocaravanas não foi facil.
prenoitamos perto da estação de comboio de salbourg que fica a pouco mais de 2km da cidade.

Sexta -Estamos já 8 dia de ferias,mais uma vez seguimos o nosso rumo ,visitar a cidade de novo mais 
de12km a pé .
Visitamos o castelo de salbourg 4 pessoas 32 eur  e visitamos a cidade do mozard .
pelas 15h00 seguimos então caminho a halltatt.
Pelo caminho ainda deu para mandar uns mergulhos como estava previsto no programa.
Fomos dormir já perto de halltatt junto ao lago.
Enquando  bebiamos uns copos numa das mesas de picnic junto ao lago e a noite já nos tinha envolvido ,se 
começamos a ver estralas candescentes ,foi bonito embora que só alguns viram.

Sabado- 9 dia ,saimos então logo de manhã em direção a vila hallatt que estava a 5km .
Fomo estancionar as autocaravanas no fim da vila após passar o estancionamento para autocarros a uns 
bons 3km da vila.
Mais uma vez para não perder o ritimo mas uns bons km a pé ,posso bem dizer sobre isto de andar a pé 
durante estas ferias perdi perto de 6kg muito bom dá para ver o resultado nas fotos em castelo do rei louco
e a chegada a veneza.
Bom continuando o relato enquanto os meus dois amigos foram visitar a mina do sal eu fiquei a visitar a 
vila ,muito bonita.
Voltamos a encontrar todos junto as autocaravanas perto das 14h00 onde almoçamos.
quando sai do local 29.650km.
Seguimos pelas 16h00   para melk  onde chegamos ao parque para prenoita eram 20h15 tenho para comer 
e ir visitar a vila a noite que estava em festa da musica.
Mas durante o caminho paramos para por gasolio a 1.279  52litros 67 eur com 29800km
tinhamos já percurido   2940km em 9 dias media dia 326km 
29800-29209=591km 52lx10=5200/591km=8.79
media total da viagem até aqui deu  2940km  275litros x 100=27500/2940km = 9.35

Domingo -dia 10 de viagem ,saimos cedo de melk em direção a vienna chegamos junto ao parque 
campismo wien ainda longe do centro pelas 8h30 tinha já no contador 29942.
Arrenjamos estancionamento perto da estação de comboio .
Apanhamos o comboio o S1 que nos levou para a cidade que custou 2 eur e tal para a cidade.
ao fim da tarde seguimos direção a praga dormimos fora da cidade de vienna , já contava com 29979km

Segunda - Pela manhã cedo eu mais outro companheiro seguimos em direção a praga ,enquanto o outro 
amigo fez o melhor percurso em visitando outras aldeias da republica checa ,nós queriamos passar mais 
tempo em praga mas afinal pagamos a vignetta para autoestrada onde tivemos perto de 4 horas parados 
vai valia ter seguido sempre pela nacional.
Mas antes de entrar em praga metemos gasolio 30eur 20 litros a 1.42 30475km
Bom ainda visitamos praga a noite depois ter metido as ac no parque campismo junto a cidade,onde o 
nosso outro colega visitou a fabrica de cerveja e vila inscritas na unesco.

TERÇA- Nosso colega acaba chegar pela manha cedo para todos juntos partir a descoberta da linda cidade 
de praga. 
Do parque de campismo tinhamos apanhar o barço 1 eur por pessoa para atravessar o rio para a cidade 
,pois apé tinhamos uns 8km talvez a pé.
praga têm muito para ver , as 20h00 tinha-mos o ultimo barço de volta para não fazer a grande volta .



QUARTA - De manha cedo acordamos para fazer a manutenção as autocaravanas saimos do campismo 
pelas 8h00 .
o nosso companheiro e amigo que tinha chegado na vespera ficou mais um pouco ,pois o destino dele a 
partir dali seria difrente ao nosso.
Ainda pensei continuar o caminho juntos fugir ao que estava planeado, mas por fim acabei por continuar o 
programa que estava feito uma vez que tenho os muidos já grandes e poderia ser a ultima viagem com 
eles , assim eu e outro colega seguimos em direção a veneza ,ainda tinhamos muito km pela frente ,com 
algumas compras pelo caminho e umas paragens chegamos perto da fronteira italia metemos gasolio ainda
em austria .
meti 80 eur a 1.309 com 30741km 61 litros   
deu então 29800-30741=941km 81x100=8100/941= 8.60
Atravessamos a fronteira e fomo logo dormir num parque de centro comercial a saida da fronteira.

QUINTA- estamos já 14 dia de viagem depois de fazer algumas compras continuamos a viagem onde deu 
ainda para abastecer no lild e almoçar.
chegamos a veneza perto das 16h fomos direitinhos para o parque automovel e autocarros assim para 
autocaravanas com agua e luz onde pagamos penso 36 eur para 24h
Assim logo que estancionamos fomos logo para a cidade visitar até a noite.

Sexta - acordamos pelas 7h30 horas sempre portuguesas e fomos de novo para a cidade de veneza visitar 
,chegamos as autocaravanas perto das 15h não esquecer tinhamos até perto das 16h para sair .
Então continuamos a viagem e fomo dormir a veronna .onde visitamos ainda a cidade.

Sabado - Saimos de veronna em direção a suiça Martigny como no plano.
ainda na italia tive de meter gasolio 10 eur 6 litros a 1.66  não meti mais porque a maquina era automatica 
nunca visto só aceita notas e não dá troco. só tinha uma nota de 10 e outra de 50 eur claro não ia por a de 
50 eur a este preço ,mal eu sabia que mais a frente para fazer frente ao col ia meter gasolio  30 eur  apenas
17 litros a 1.76 o litro
Nisto entrei no col outro amigo vinha tambem num col mas de chamonix para martigny ,onde nos 
encontramos e prenoitamos.

Domingo -pela manha de-mos uma volta pela vila,depois depedimos do nosso amigo que continuou a 
viagem e nós com o outro companheiro de viagem e amigo continuamos para chamonix onde fizemos uma 
paragem para visitar pela manha .
Depois de almoço saimos em direção a gevene ,mas pelo caminho metemos gasolio no super U   68 eur 54 
litros  1.259
Chegamos a geneve pela tarde onde estava em festa e visitamos fomos dormir já fora de geneve ,em frança
já no parque do centro comercial carrefour.

SEGUNDA- acordamos pelas 8h locais 9h para fazer umas compras antes de prosseguir a viagem.
Chegamos a Digion pelas 12h40 onde aproveitamos para almoçar.
pela tarde continuamos caminho onde paramos no intermarche ,para comprar pão e carne para assar pois 
tinha levado o gralhador e ainda não tinha servido.
e por gasolio 89 eur 69 litros 1.289
chegamos pelas 20h a area de serviço para autocaravanas a roulett onde fizemos e nossos assados e 
prenoitamos.

TERÇA- O meu amigo de viagem tinha saido pela manhã cedo pois tinha de chegar cedo por motivos 
profissionais ,e acordei já pelas 9h00 fiz a manutenção a autocaravana e continuei a viagem parando para 
visitar e fazendo algumas compras para portugal.
Aproveitei ainda para por gasolio 62 eur 48 litros 1.29 com 32862km
isto deu 30741-32862=2121 contra 208 litros = 208x100/2121= 9.80
já fui prenoitar muito perto de valladolid.



Quarta-feira- 20  dia de férias ,paramos no carrefour de valladolid onde fizemos as compras mais uma vez 
que tinhamos tempo para chegar a portugal.
depois mais uma paragem na fronteira para uma visita as lojas comprar gás pois durante o percurso só 
tinha comprado uma tenho a outra sempre vazia .
Seguimos depois atá ao intermarche de vilar formoso onde meti gasolio muito mais barato  do  que em 
espanha.
67 eur  53 litros 1.269 33486km
32862-33486= 624km  53x100/624= 8.49
media total da viagem foi até aqui a vilar formoso  de 617 litros x100/6626km = 9.31 
Chegamos a casa ao fim do dia pelas 19h10 sempre pela nacionais.

 


