
AUTOCARAVANA PELA CROÁCIA  

Iniciamos mais uma viagem, desta vez, até à Croácia. Depois de sairmos de Portugal a 

nossa primeira paragem foi em Ávila. Dado que não existe uma área de serviço para 

autocaravanas nesta cidade, optamos por estacionar no parque estacionamento, junto 

à polícia, local habitual nas nossas estadias.  

N 40º 39´39´´  W 4º 42´15´´ 

Este parque tem uma vista muito bonita para as muralhas que envolvem a cidade e 

fica muito próximo do centro histórico. 

 

Ávila é a mais alta capital provincial de Espanha (1131m), daí as suas estradas, durante 

o inverno ficarem, por vezes, bloqueadas pela neve. O centro da cidade está rodeado 

pelas mais preservadas muralhas medievais da Europa, que se podem visitar. Em 1985 

a cidade e as suas igrejas extramuros foram incluídas na lista de Património Mundial da 

Unesco. É conhecida por ser a terra natal da Santa Teresa de Jesus, fundadora de 

vários conventos para as seguidoras da Ordem das Carmelitas Descalças. Em cada rua 

há estabelecimentos comerciais, hotéis e doçaria que utilizam o seu nome e a sua 

imagem. 



 

Em gastronomia o prato tradicional é o "chuleton" e os doces de gema de Santa Teresa 

a que não nos fizemos rogados. 

 

Muito mais se pode encontrar, numa vossa visita à cidade de Ávila, nós seguiríamos 

para Segóvia. 

Acompanhe a nossa viagem no Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=zTuv8nZ8McY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3N

_qIutM6ueQA0uvpcMrfx1aQ_fM8dAnP-z-0A2dtr1nqyJIzS_ykvDUQ 

Ao chegarmos a Segóvia procuramos a área municipal para autocaravanas. Não tem 

muitas condições mas permite pernoitar e visitar a cidade.  

https://www.youtube.com/watch?v=zTuv8nZ8McY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3N_qIutM6ueQA0uvpcMrfx1aQ_fM8dAnP-z-0A2dtr1nqyJIzS_ykvDUQ
https://www.youtube.com/watch?v=zTuv8nZ8McY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3N_qIutM6ueQA0uvpcMrfx1aQ_fM8dAnP-z-0A2dtr1nqyJIzS_ykvDUQ


N 40º 56´26´´   W 4º 6´26´´ 

 

SEGÓVIA  é cidade Património da Humanidade, de cruzamento de culturas que nos 

acolhe com os seus monumentos e ruas cheias de história. Sem dúvida que o 

monumento mais impactante é o aqueduto, com cerca de dois mil anos. Uma obra de 

engenharia hidráulica romana que abasteceu a cidade, até há poucos anos, de água 

vinda da Serra, a cerca de 16km.  

  



Outros monumentos são referência da cidade como o belíssimo Alcazar e a Catedral. 

As ruas cheias de turistas, chineses ou japoneses (confessamos que não os 

distinguimos) e excursões de estudantes que calcorreiam as ruas históricas. A cidade é 

rodeada por uma muralha completa, bem conservada, com cerca de 3,5km. A 

presença dos judeus com as lojas, residências, cemitério e sinagogas são referência 

marcante do desenvolvimento desta cidade, na idade média. 

 

A nível gastronómico o "Cochinillo de leche" (leitão) é prato típico presente em todos 

os restaurantes, por cerca de 25€, que não se deve recusar.  

 

 



A nossa autocaravana seguiu viagem para Zaragoza. A cidade está equipada com uma 

AS para autocaravanas de grande qualidade.  

 

N 41º 40´54´´ W 0º 53´24´´ 

 

Esta área de Serviço oferece a possibilidade de aceder ao centro histórico da cidade 

apanhando o trem que passa mesmo em frente. Foi isso que fizemos! 



Chegados à cidade dirigimo-nos ao centro de turismo e inscrevemo-nos numa visita 

guiada. Com um valor muito acessível de 2 €, é a melhor forma de conhecer Zaragoza. 

Banhada pelo rio Ebro, esta cidade, a quinta maior do país, situa-se estrategicamente 

entre Madrid, Barcelona e Valência distando 300 km de cada uma. No seu centro, 

encontramos a Basílica de Nossa Senhora do Pilar, considerada como um dos doze 

tesouros de Espanha. 

 

Por Zaragoza passaram romanos, muçulmanos, judeus e cristãos recebendo, por isso, o 

título de “Cidade das Quatro Culturas”.  Fundada por Cesar Augusto no ano 24 aC e, em 

sua homenagem, recebeu na antiguidade o nome de Caesaraugusta.  Podemos confirmar 

vendo o traçado original da cidade romana, assim como alguns vestígios como as 

muralhas, o fórum e o teatro romano. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Catedral-Bas%C3%ADlica_de_Nossa_Senhora_do_Pilar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Doze_tesouros_da_Espanha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Doze_tesouros_da_Espanha


A nossa viagem continuava na direcção de Andorra, mas primeiro fizemos uma etapa, 

na localidade olímpica de La Seu d´Urgell. Equipada com AS para autocaravanas foi um 

bom local de paragem. O piso é em terra, o que em dias de chuva, fica enlameado. 

N 42º 21´31´´   E 1º 27´54´´ 

  

La Seu d'Urgell, está localizada na planície de Urgellet, na Catalunha, entre os rios 

Segre e Valira, nos Pirinéus. Faz fronteira com o Principado de Andorra. A origem da 

cidade remonta ao tempo dos romanos. 

 

Possui um parque olímpico de canoagem, onde se realizaram os jogos olímpicos de 

Barcelona, em 1992. É procurada por atletas de remo e caiaque.  



A localidade muito animada, especialmente em dias de mercado, merece uma visita ao 

seu centro histórico. Entre muitas curiosidades pode-se encontrar a catedral, 

inteiramente românica na Catalunha e o museu da diocese. 

A viagem entraria agora nas montanhas dos Pirenéus. Passamos a fronteira de 

Andorra. Existem dois locais onde costumamos pernoitar. O primeiro, mesmo à 

entrada vindo de Espanha, no parque de estacionamento do supermercado River. Tem 

uma AS para autocaravanas. 

N 42º 27´13´´  E 1º 29´10´´ 

 

Um local muito prático para se visitar Andorra a Velha. Em frente há uma paragem de 

autocarro L1 onde, por 1,80€, nos leva para o centro da cidade. 

https://www.youtube.com/watch?v=8l5zGsCqy5Q&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1ep8YkS7_

NF3tEPTkb-6PfrmZoWgOpw4-BHV2fNlJL-3kdNOqd3gOsYPQ   

Não esquecer que este local é o ideal para as últimas ou primeiras compras em 

Andorra. 

Optamos por ir para o parque de campismo de Valira, local habitual para pernoitar 

quando por aqui passamos. O facto de podermos dispor de electricidade, contribui 

muito para a nossa escolha. 

N 42º 30´06´´   E 01º 30´55´´ 

Localizado próximo da zona de compras de Andorra a Velha, 15 minutos a pé, ou 

apanhar um autocarro à porta do Parque de campismo. Oferece condições razoáveis 

para uma estadia com comodidade e segurança. 

https://www.youtube.com/watch?v=8l5zGsCqy5Q&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1ep8YkS7_NF3tEPTkb-6PfrmZoWgOpw4-BHV2fNlJL-3kdNOqd3gOsYPQ
https://www.youtube.com/watch?v=8l5zGsCqy5Q&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1ep8YkS7_NF3tEPTkb-6PfrmZoWgOpw4-BHV2fNlJL-3kdNOqd3gOsYPQ


Andorra é a capital mais alta da Europa, situada a 1013 metros de altitude, é um 

importante centro turístico, procurado pelas suas compras com preços convidativos e 

também para a prática de desportos de inverno. 

 

Depois das compras feitas, algum repouso e a autocaravana com a mudança técnica 

feita, seguimos viagem em direcção a França. 

Antes de atravessarmos a fronteira ainda fizemos uma pausa em Pas de La Casa. Um 

centro de desportos de inverno e uma pausa sempre agradável antes de entrarmos em 

França. 

 

Acompanhe esta viagem no nosso canal do Youtube.  



https://youtu.be/tNJ_acwP0tQ  

Em Pas de la Casa, paramos. Como ainda pertence a Andorra esta é a ultima 

oportunidade para as compras e atestar a autocaravana com gasóleo, a um preço que 

não voltaríamos a encontrar em toda a viagem, mais ou menos a 0,90€. 

Continue a acompanhar a nossa viagem nas próximas publicações. 

 

 

https://youtu.be/tNJ_acwP0tQ

