
DIA 1

Sortida de Barcelona a les 9 del 
matí
N-II fi ns la Jonquera, continuem 
per carretera fi ns a Perpinyà.
AP-9 Narbonne-Béziers-Montpellier: 
molta caravana i paguem 7,60€

Visitem Narbonne

Arribem a Nîmes i ens desviem cap 
a Arles on fem nit. 
Dormim al càmping City: molt ple i 
cutre. Acampem a la zona del parc 
infantil. Fan karaoke fi ns tard i 
ens costa molt dormir (15€)

DIA 2

Visitem Arles de dia. Festival de 
fotografi a
Cafè de Nuit de Van Gogh
Anem fi ns a Avignon. Passegem una 
estona per l’intramuros.
Dormim al Càmping du Pont 
d’Avignon de 4 estrelles. És a la 
riba del riu (mosquits). Net i 
correcte (18,60€)
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DIA 3

Anem cap a Orange. Aparquem el cotxe a les afores i 
passegem de bon matí (molts negocis tancats). Es-
morzem tot contemplant un teatre que conserva el pro-
sceni.
Continuem amunt i parem a Valence. Dinem en un parc 
molt agradable.
Tirem més amunt fi ns a Vienne. Passejada. Tot tancat
Travessem Lyon i ens dirigim a Dardilly. Poble pe-
titíssim. Busquem un bar o algun lloc per menjar però 
només trobem un Quick on ens serveixen un parell de 
gelat tipus McDonald’s. Dormim al càmping Indigo 
Lyon. Simpàtics i net (15,60€)

DIA 4

Visitem La Tourette (Le Corbusier) a Éveux, només per 
fora perquè arribem a quarts de dotze i la següent 
visita no és fi ns les tres. Impressionant!
Continuem la ruta cap a Cluny. Visitem l’antiga aba-
dia (o el que en queda). Caminem pel poble medieval. 
Lloc bonic però molt turístic en alguns carrers.

Pugem fi ns a Dijon. Arribem al càmping Sur Lac Kir a 
dos quarts de nou i no ens reben gaire bé. Al fi nal 
ens deixen quedar i hi fem dues nits (12€). Dijon és 
una ciutat ben cuidada, amb jardins i carrers tran-
quils. Ens ataca una eruga rosa i blau-cel.
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DIA 5

Tot el dia a Dijon. Passejades tranquil·les, racons descoberts. 
Tarda a Nuits Saint Georges on tastem diversos vins de la Borgonya. Plou tota la nit.

DIA 6

Després de passar una nit remullada, pleguem la tenda com podem... (tot plegat una mica de-
sastrós, però ens ho agafem rient). Esmorzem a Dole on ens preparen el millor cafè que hem 
tastat en dies.

Passem per Besançon, Montbeliard, Lure i... arribem a Ronchamp per visitar la Chapelle de 
Notre-Dame du Haut (Le Corbusier, 1955). És espectacular i molt emocionant. Descomptes per 
a estudiants (2-3€)

Continuem cap a Belford. Tenim gana però a quarts de quatre només podem menjar a un Flunch. 
Deixem enrere Mulhouse i ens aturem a Colmar. Ciutat que presenta clares pistes que aquella 
terra fou Alemanya anys enrere. Els edifi cis són els típics de l’arquitectura medieval ale-
manya: carrers empedrats, noms germànics, teulades de ceràmica...
 
Dormim al càmping du l’Ill (10,60 €). Molt ben arreglat. Curiosament té unes parcel·les que 
s’inunden de  març a octubre. Són molt agradables, se senten francesos però saben alemany o 
“patuà” com ells mateixos diuen.

dijon notre dame du haut colmar colmar



DIA 7

Visitem Strassbourg, ciutat universitària i bilingüe en alguns casos (rètols, carrers...)

Entrem a Alemanya. Quin canvi!! El primer que femés comprar un mapa de carreteres.
Parem a Ettlingen. Gelats a 70 cèntims!! És un poblet molt bonic amb tramvia interurbà. 
Dormim a un càmping molt lleig i gens recomanable, ple de borratxos i cridaners.

DIA 8

Avancem cap a Tübingen, ciutat universitària amb molt desnivell. Cases okupades i bier-
gartens. El càmping del poble està molt bé, llàstima que és cap de setmana i una colla 
d’adolescents es passen la nit bevent i cridant. Tots ens queixem però passen de tot.

DIA 9

Esmorzem a Tübingen, les pastes són boníssimes i compensen els cafès desastrosos.

Fem camí fi ns a Ulm. Visitem la ciutat i ens encanta. És plena de contrastos: arquitec-
tura vernacle versus arquitectura contemporània. Tenen la catedral més alta d’Europa i és 
al costat de l’Stadthaus de Richard Meyer (el mateix del MACBA), la biblioteca de Böhm und 
Heiermann. Caminem fi ns a l’antiga escola d’Ulm, continuadora de les idees de la Bauhaus.
Fem nit a Illertissen, al càmping de la família Rauhut. Net.

strassburg ettlingen tübingen ulm



DIA 10

Entrem a Àustria per visitar Bregenz i la bonica Kuntshaus 
d’en Peter Zumthor. La ciutat està en un entorn al·lucinant, 
a peu de muntanya.

A la tarda anem a Lindau i veiem el llac que té riba a tres 
països (Alemanya, Àustria i Suïssa). És molt turístic i s’ha 
d’aparcar força lluny en unes zones especials. Els carrers 
estan plens de botigues de souvenirs.

DIA 11

Ens despertem a Freiburg. Una altra ciu-
tat universitària i mooolt bonica. Hi passem 
les últimes nits de les vacances. Menjar de 
restaurant és molt econòmic: pizzes a 4 € i 
falàfels a 2,5 €
Plou gairebé tota l’estona però és tan bonic 
que gairebé no notem la pluja.
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DIA 12

Visita a Weil Am Rhein. La casa Vitra i els edifi cis de Tadao 
Ando, Frank Gehry, Zaha Hadid, Àlvaro Siza i John Grimshaw. 
Visites guiada de dues hores en anglès o alemany. Val molt la 
pena (14€)

Al vespre, escapadeta als boscos de l’Schwartzwald.

DIA 13

Tot el dia a Freiburg

DIA 14

Deixem el Càmping MösslePark: molt net 
i acollidor, dutxes amb calefacció a 
l’estiu!! A recepció parlen espanyol i 
són molt agradables.

Visitem Tüttlingen, ciutat industrial 
amb una seu d’Aesculap.

Cap a les 16 hores comencem a baixar. A 
les 3 de la matinada arribem a Barcelona
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