VIATGE A CROACIA
Sortim de Vic un dilluns d´Agost direcció a Croacia amb l´objectiu d´arribar a Dubrovnic, fa poc
em estrenat una autocaravana, i ens fa molta il·lusió aquest viatge, preparem la ruta amb molt
de temps, i planifiquem les parades que ens trobarem per el camí. Ens espera un trajecte de
mes de 4000 km. Entre anada i tornada

La primera nit la passem a Nice a un càmping
que trobem per una aplicació que en han
recomanat, i que ens ajudarà durant tot el
viatge (Park4night) us la recomano a tots els
que voleu viatjar, el camping es diu La Laune,
aquí passem la nit amb l´idea de anar al mati a
Mònaco, a on volem veure el Casino, el Palau
del Princep de Mònaco, recórrer el circuit de F1
en definitiva tot el luxe de la ciutat.
Despres de Monaco en endinsem a Italia ens dirigim cap Genova i agafem direcció a Mila,
anem directa al Lago di Garda, i visitem el poble de Sirmione, es un poble dins d´una fortalesa
que s’endinsa dins el llac.
El mateix dia ens dona temps per anar a Verona a la Ciutat de “Romeo y
Julietta” i recórrer el carrers d´aquesta ciutat, intentem visitar la famosa
balconada dels enamorats, però va ser impossible d’acostar-se
Per la nit estem a Venecia, gracies a l´aplicació aparquem just a prop de
la ciutat, al costat a on arriben el creuers, i decidim anar a peu i veure
Venecia de nit, ja us dic que va ser una experiencia fantastica, recorrer
aquells carrers de nit sensa una anima feia una mica de por, pero
espectacular.

Ara en dirigim a Trieste a on passem de llarg i parem a un poble Eslovè, Isola, que ens han dit
que es molt maco, allà gaudirem del primer dia de platja d´aquest viatge, es una platja molt
maca però sense sorra, les platges de aquella zona no en tenen totes son de pedres.
Des d’aquí ja ens dirigim a Croacia i arribem a Zadar, anem a
visitar la Ciutat a on diuen que i an les millors postes de sol de la
costa de Dalmàcia i també tenen un òrgan marí que sona amb el
moviment del aigua

Decidim que de Zadar ens dirigirem directament a Dubrovnic, i
de pujada o faríem per la costa, quan arribem al destí ens
ubiquem al càmping Solitudo i passarem dos dies per poder
visitar la ciutat a on van rodar una sèrie de “Juego de Tronos”
quan arribas ja veus que es espectacular i tot i que va ser
destruïda a la guerra civil de l´antiga Yugoslavia la van tornar a
reconstruir.

De tornada visitem Split, una ciutat
espectacular, sobretot el casc antic, es
un palau de un dels poc emperadors
romans que van arribar a la jubilació i
es va retirar a Split, al arribar a Itàlia el
meu fill diu que vol anar a veure el poble de Maranello que es al casa de Ferrari, així que
decidim baixar una mica i visitem Mòdena i Maranello a on ens fem un fart de veure cotxes
També vam passar per L´Spezia que es el punt de
partida per visitar les Cinque Terre, però això el farem a
un altre viatge, ens queden pocs dies i em de tornar cap
a casa, però abans parem a Ventimiglia i gaudim d´una
nit de descans després un bon grapat de kilòmetres.

