


                                           RESUMO DA VIAGEM EM AGOSTO

Iniciamos a viagem no 31 de agosto deposito cheio lá fomos ter com os nossos amigos a 
Benquerença para mais um encontro.
GPSN40,13,46    W07,13,16 na area de serviço de autocaravanas

Inflizmente pela meia noite a esposa repara que deixou a carteira dela e o BI em casa .
Regressamos logo a casa e prenoitamos .
Com este regresso lá se foi o deposito 500km ,voltei a por gasolio mas que apenas desse para 
chegar á fronteira.
Ficamos para a noite em st caprais de blaye ,na area de serviço a autocaravanas
Chegamos a Ilha de Oleron pelas 12h00, durante 5 dias.

Além das varias areas de serviço  que existem na Ilha tambem o leclerc desponibliza 
estancionamento para a prenoita das autocaravanas.
Tendo este também o gasolio mais barato .



Na sexta-feira a tarde continuamos até lourdes ,mas fomos dormir perto das Grutas de Bettharram.

Gostamos imenso das gruttas , achamos um pouco carro 12,50 por pessoa.
Daqui seguimos até Gavarnie ,lugar muito bonito . Onde prenoitamos perto da area de serviço para 
autocaravanas ,preço as 24h de 5 eur .



No Domingo a tarde seguimos em direção de andorra.
Paramos na area de st martory .

Depois de um pequeno descanso seguimos até Foix .
Vimos indicações sobre la riviere souterraine de labouiche ,mas chegamos já tarde .

E assim seguimos até Foix , fomos nos estancionar no local já bem conchecido por todos perto do 
cimiterio .
Ficamos ai para a prenoita .



Assim no dia seguinte rumamos até a Andorra , 3h para fazer 10 km !!!

Finalmente após  as 3h la chegamos a  Pas de la Casa .

Adorei Pas de la casa  ,meti gasolio a 0,95 eur mas certamente pesar de todos dizerem que era o 
local mais barato não era !!já perto da fronteira espanhola encontrei gasolio a 0,93 .
mesmo nos outros produtos  eram ao mesmo preço .
Tivemos chuva que veio de repente ,logo a seguir um grande nevoeiro nada se via a frente.



Não achei o estacionamento caro , atenção nos estacionamentos em muitos locais pagos  a prenoita 
de autocaravanas e proibida.

Ainda encontrei uma area de serviço a Andorra la Velha N42,30,55  E1,33,14
Mas toda fechada a cadeado para usar tinha que ligar para o numero la marcado.

Fui  dormir no unico local gratis e reservado para as autocaravanas em toda a andorra já perto da 
frontreira .

Atenção a fronterira  a duana  vem revistar toda a autocaravanas ,portanto nada de abusus !!





Continuamos assim ate nuevalos ,fomos visitar o Mosterio de Montserrat



 Depois disto visitado continuamos então ate nuevalos ,paramos para dormir numas bombas de 
gasolina bem iluminada ,depois de largatera .
Tentamos por agua nessas bombas mas o caudal de agua era tão fraço que seguimos então até 
Nuevalos.
Metemos a ultima estação antes do Monasterio de Pedra gasolio onde acabou por ser a  mais barata 
e metemos tambem agua.



Havia ainda muito mais fotos para  aqui por , apenas posso dizer muito bonito mesmo.

Orcamento  da  viagem

GASOLIO                                   -  536,97
PARKING                                   -    15,00
ENTRADAS                               -  140,00
LEMBRANÇAS E PRENDAS -   180,00
TELEMOVEIS E M.FOTO         - 310,00
ALIMENTAÇÃO E OUTROS    - 270,00
                      TOTAL                   1,451,97

DIA LOCAL PC/ LITRO TOTAL LITROS KM
31 INTERMARCHE 1,07 75,97 71 1000
1 POMBAL BP 1,09 30 27 1443
1 C. ROGRIGO 1,07 76 71 1720
1 IRUN 1,08 67 62 2220
6 OLERON 1,1 58 52 2707
7 ST MARTORY 1,12 30 26 3390
8 ANDORRA 0,96 63 75 3540
9 CATALAYUD 1,08 77 71 4150

10 BADAJOZ 1,08 60 55 4800
14 POMBAL 536,97 510 5250

4250
ISTO DÁ UMA MEDIA DE 12 LITROS AOS 100 KM


