
Krog po zahodni Evropi
 
Pravijo, da je vsak začetek težak. Planiranje letošnjega dopusta bi definitivno sodilo v to 
kategorijo, saj je samo načrtovanje poti vzelo dosti več časa, kot vsi dopusti zadnjih 5 let.
Ampak ker je to naš sanjski dopust mu je to odpuščeno. Čeprav z avtodomom nihče v ekipi še 
ni imel izkušnje se nam je vseeno zdel najboljša izbira.
Pa poglejmo, kaj smo vse doživeli:
 
2.6 - Sobota:
Pot od Ljubljane do Sirmione  (okoli 430km)
 
Ob 15h, smo končno štartali motor in krenili na dolgo pričakovano pot. V Italijo smo šli preko 
Gorice in nato več ali manj neprekinjeno vozili do Gardskega jezera. Tam smo našemu 
pomočniku Garminu ukazali poiskati kako parkirno mesto. Namen je bil prespati na parkirišču 
Gardalanda, pa nas je zapeljal do mesteca Sirmione. 
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Parkirišče smo 
hitro našli in sledil 

je večerni sprehod ob jezeru. No Garmina hrup očitno ne moti. Parkirno mesto je bilo res 
brezplačno celo za avtodome, ampak čez cesto je bila takoj diskoteka. Naučili smo se, da je 
pomembno, kam visi avtodom, če se hitro malo stuširaš, ter da so čepki za ušesa obvezni 
pripomoček za avtodomarja, ki ravno ne posluša tehno.
 
3.6 - Nedelja
Od Sirmione do Antibes (okoli 450km)
 
Že zelo zgodaj smo krenili ponovno na pot. Zopet je bilo veliko vožnje, in Garmin je lepo 
sodeloval pri vožnji do prvega dela ogledov. To je bil  Monaco. Že nekaj kilometrov izven te 
kneževine smo se ustavili na parkirišču in naredili prve fotografije mesta. 



 
A šele od blizu imaš kaj videti. Hoteli, jahte, dragi avtomobili in seveda dirkalna steza.
Štartno ravnino smo prevozili kar štirikrat. Ampak ne zato, ker bi nam bilo tako všeč, temveč 
zato, ker se po tablah nisem nič kaj dosti znašel. Šele po tretjem prevozu sem našel ob obali 
toliko parkirnega mesta, da sem lahko Garmina nastavil, da nam pomaga najti ven iz mesta. 
Malo nas je vozil naokrog in veliko 'preračunaval' ampak naposled nas je le izvlekel na cesto, po 
kateri smo tudi prišli.
Naprej smo se znašli sami, in krenili proti La Turbie. Tu smo si želeli ogledati rimski obrambni 
stolp, a nam nekako ni uspelo najti parkirnega mesta, zato smo kar krenili naprej proti Nici. 
Kako veliko je to mesto si pred tem nisem predstavljal, in kar malo smo se zgubili. Garmin nam 
v iskanju parkinga tokrat ni dobro svetoval, saj je izbral majhno garažno hišo.
Se je pa izkazal takoj, ko sem mu ukazal naj nas spravi ven iz mesta.
Sledilo je še iskanje mesta naslednjega ogleda - Marineland, ki ima svoje počivališče za 
avtodome, v bližini pa smo videli tudi kamp. No na tem mestu je v okolici 100m kar 4 parkov/ 
atrakcij za otroke.
Far west z vlakcem in petting zoojem, Antibesland z 'ringl špili', Aquasplash z vodnimi tobogani 
(žal zaprt do 16.6 zaradi prenove) in Marineland z svojimi morskimi živalmi.



 
Če bi bilo po željah naših otrok, bi dopust  kar zaključili in ga do konca preživeli tukaj.
Naučil sem se tudi, da se ni pametno vozit v hrib za avtobusom, ki se vsake 50m vstavi, in nato 
speljevat z 3.5t avtodomom.
 
4.6 - Ponedeljek
Od Antibes do Escragnolles (okoli 70km )
 
Tukaj smo se druščina po zajtrku razdelili. En del si je ogledal Marineland. Za šov znajo 
Francozi vsekakor poskrbeti. Se kar dogaja in letaš od enega šova z delfini do drugega z 
orkami, mroži in morskimi psi.
 

Drugi del druščine pa se je sprehodil proti obali in okolici. Kratka ploha nas je pregnala iz parka. 
Zato smo se ob 16 odločili zapeljati najprej proti Cannessu. Mesto nas ni pretirano navdušilo, 
čeprav smo se zapeljali tudi po enosmerni ulici ob njeni



promenadi. Krenili smo proti Kanjonu Verdon. Prevozili smo Grass (druščina zbrana nad 
ogledom muzeja parfumerije ni bila preveč navdušena, čeprav so kar tri prisotne ženske). Po 
poti naprej je bilo kar kmalu veliko možnosti za parkiranje in ob 19 smo našli
ravno pravšnje za nas. Takoj, ko je zašlo še sonce smo le opazili, da smo na 1120m nadmorske 
višine in ne več ob obali. Temperatura se je kar hitro spustila in naše trudne očke tudi.
 
5.6 - Torek
Od Escragnolles do Lourmarin (okoli 200km)
 
Pot do kanjona Verdont je že obetala marsikaj, in kanjon sam res ni razočaral. Razglednih točk 
je veliko, čeprav za avtodom vsaka ni dovolj velika, zna pa biti tudi zasedena z avtobusi. Celo 
takim z KR registracijo. 

 
Sledil je postanek v Aiguines in njihovi tržnici.
Ima tudi grad, a ni bilo videti, da je zaželjen ogled. Postanek ob jezeru Saint-croix za kosilo. 
Voda je bila topla, a nas ni premamila.



Krenili smo naprej po naši poti. Ker nas je avtodom opozarjal da zmanjkuje vode, WC pa 
da jo je preveč, smo se podali tudi na lov za kako sanitarno postajo. V Manosque so nas v 
enem kampu poslali v Villeneuve. Po garminu se mi je zdelo, da je to kar daleč, zato smo raje 
nadaljevali proti ciljem, in spraševali po bencinskih črpalkah. V en kamp smo prispeli malce 
prepozno, in na recepciji ni bilo več nikogar čeprav je bilo malo čez 19h.
Poskusili smo celo z avtocesto, a do našega izhoda sploh ni bilo bencinske.
Na srečo smo vseeno našli en kamp blizu Cadenet. Ker smo bili že vsi tečni od iskanja, smo se 
odločili da prespimo kar tu, še prej pa poskrbeli za avtodom.
Naučil sem se, da kljub temu, da Fracozi ne znajo kaj dosti angleško, ti vseeno kolikor toliko 
poskusijo pomagati. A vselej tudi ne uspe.
 
6.6 - Sreda
Od Lourmarin do Mornas (okoli 110km)
 
Zjutraj sem izkoristil na polno brezplačen WIFI v kampu, da sem pridobil vse koordinate, za 
stvari, ki smo jih želeli videti.
Nekaj stvari je imel tudi Garmin. Do Avignona smo hitro prišli. Nato pa doživeli hladen tuš. Okoli 
Pont St. Benezet in v centru smo kot nori iskali parkirno mesto primerno za avtodom. Tako smo 
si most in palačo ogledali le od daleč. 



V Orange smo imeli dosti več sreče, saj je bil v bližini dovolj veliko parkirišče, pa še enega 
soimenjaka iz Maribora smo srečali, ki je bil šele namenjen v Avignon. 
Ogledali smo si Amfiteater, nato smo poiskali še La Forteresse de Mornas na severu. Mogočna 
trdnjava je na nas pustila še najmočnejši vtis celega dne. Kljub temu, da je za vzpon potrebno 
majceno kondicije, je vse poplačano na vrhu z prekrasnim razgledom. 

V notranjosti pa se skrivajo tudi razstavljene  sobane, kuhinja, prestol in tudi nekaj orožja. 
Parkirišče pod trdnjavo pa smo izkoristili še za prenočišče, saj je lokacija na izredno mirnem 
kraju. Še enega fijaska z iskanjem prenočišča kot dan prej pa ni želel nihče. Mestece spodaj je 
vredno tudi nočnega sprehoda.
 
7.6 - Četrtek



Od Mornas do Vienna (okoli 290km)
 
Zjutraj nam jo je zagodel čuden škrat. Garmin se je odločil po vnosu koordinat, da avtodom 
prepolovit na 2 in mora ena polovica iti na zahod druga na severo vzhod.
Po resetu je le začel kazati pravo pot. Oziroma tako sem mislil. Namesto v Valence smo bili že 
na pol poti proti končni destinaciji za tisti dan pri Clermontu.
Vseeno se za napako nismo sekirali. Našli smo še prvo sanitarno postajo in jo hitro izkoristili. 
Pot proti Le puy je bila čudovita, čeprav vijugasta. Sam bi jo poimenoval kar mini Verdon. Kosilo 
smo skuhali v vasici Burzet, ki me je tudi prevzel.

 Na hribček, kjer je tudi stolp z uro in kip Marije se je odpravila le naša planinka, saj je bilo 
zaradi predhodnjega dežja malce spolzko.
Ko smo prišli v Le Puy, smo takoj pod cerkvijo Sv. Mihaela našli brezplačno parkirišče. Čeprav 
je videti strmo, sploh ni bilo, pa še hitro smo bili gor. Razgled je bil čudovit, čeprav je močno 
pihalo, ker se je bližala nevihta. Kip svete Marije pa so obnavljali, tako da smo ga videli samo na 
filmu in slikah. 



Mikalo me je, da bi nadaljeval proti Clermontu, in se približali Parizu, a vseeno nisem želel 
izpustiti Vienne. Prišli smo proti večeru, in malce izven našli kar tri lepa parkirna mesta. Na 
enem smo tudi prespali.
 
8.6 - Petek
Od Vienne do Clermonta (Puy de Domes) (Okoli 230km)
 
Zjutraj smo se zapeljali v mesto, vendar zopet nismo imeli sreče z parkiriščem. Zapeljali smo 
se celo mimo templja in si ga že malce ogledali. Zapeljali smo nazaj čez most, in ob kopališču 



poceni parkirali. Vse znamenitosti tega mesta so več ali manj locirane okoli središča, tako da se 
nismo preveč utrudili z iskanjem. 

Poslikali smo tempelj in ostale rimske ostanke mesta. Pyramide du cirque nismo našli, na hrib 
in ogled cerkvice ali ruševine gradu pa nismo šli. Odpeljali smo se proti Clermontu. Garmin je 
izbral zopet hribovito pot, kar nam je kar ustrezalo, saj je pokrajina res čudovita.
Parkirali smo na parkirišču tik pred vhodom v Vulcanio.
 
9.6 - Sobota
Od Puy de Domes do Nemours (okoli 350km)
 
Po zajtrku smo se odpravili ogledati zabaviščno-poučevalni park Vulcania. Najmlajša člana sta 
bila nad razstavami celo bolj navdušena, kot nad zabaviščnim delom. 



Razložene in prikazane so posledice izbruhov vulkanov, pa tudi drugih naravnih pojavov kot so 
potresi in tsunamiji.
Kljub temu, da so razne simulacije in vožnje bolj blage narave in ne pretirano adrenalinske, je 
bilo za otroka vseeno preveč. Našli smo igralnico za njiju,
kjer sta se znorela (imajo pa celo igralnico z varuško). Zunaj smo si ogledali še vulkanske 
kamenine, si privoščili hitro kosilo in se odpravili proti Parizu.
Kakih 70km pred Parizom, pri mestecu Nemours smo zaključili dan na parkirišču ob vaški 
cerkvici.
 
10.6 - Nedelja
Od Nemours do Disneylanda (okoli 150km)
 
Štartali smo že zgodaj in kaj kmalu našli tudi parkirišče, ki sem ga našel v Antony pri postaji 
Les Baconnets. Karte so bile ugodne, in kasneje so nam povedali, da lahko celo kombiniramo 
vožnjo z RAR vlaki in lokalnim metro.
Odpravili smo se tako do postaje City Universitate, ki se je hitro izkazala kot napačno. Na 
informacijah so nam povedali pravo smer, in nas celo spustili nazaj.
Pravi izhod je bil tako postaja Denfert,kjer smo šli na metro št.6 in dol pri Bir-Hakeim. Tour Eiffel 
piše tako ali tako na vsakem vogalu od tu naprej.
Pri stolpu nas je pričakala najprej velika vrsta. No nasvet moje sestre se je izkazal kot dober. 
Malo naprej sta bili namreč še 2 blagajni, ena z okoli 50 ljudi, druga pa samo z kakih 10. Tukaj 
so prodajali samo karte za stopnice, vendar vzpon ni težak, pa še par evrov cenejša karta je. 



Že na prvi ploščadi je razgled lep, še boljši pa je seveda čisto na vrhu, kamor vozi samo dvigalo. 
Ker so kar štirje ni vrst. Po foto seansi smo se vrnili na trdna tla kar z dvigalom. Bi pa opozoril 



še to, da prtljago preverjajo, ne sme biti prevelika (podobna kot za v letalo) in da vozička ne 
smeš pustiti nikjer temveč ga moraš nesti čez vseh 550 stopnic z sabo na vrh stolpa.
 
Peš smo se odpravili še do Slavoloka zmage, ga poslikali, nato pa takoj tam našli tudi vstop na 
metro št.6, ki nas je vodil nazaj po poti iz Pariza.
Ko smo se odpravili naprej z avtodomom, so nas pričakali zastoji. Na srečo današnji cilj ni bil 
daleč, na žalost pa smo kar eno uro iskali po okoliških cestah in vaseh kako
luknjo za prespat. V okolici Disneylanda je vse pod rampami, na njihovem parkirišču pa bi za 
30€ lahko spali samo do 7.30. Nato ti računajo ponovno 30€.
No ko smo obupali z iskanjem in se vrnili pred rampo za v Disneyland, so na robu cestišča že 
bili parkirani še trije avtodomi. Na blagajni sem vseeno vprašal, če je varno in je potrdila.
 
11.6 - Ponedeljek
Disneyland
 
Prevozili smo rekordna 2km. Po zajtrku in čakanju, da se odpre park, smo sledili potočku ljudi 
proti vhodu v park. Potem so sledile atrakcije in čas je tekel z svetlobno hitrostjo. 

 
Kosilo nas je čakalo v avtodomu, saj je notri res zelo drago. Malo je nagajal tudi dež. Nas je pa 
tako kot večino ljudi pregnalo takoj po glavni paradi ob 19h,
saj se je takrat ulila močna ploha. Rahlo slabe volje smo se odpravili nazaj, ter pripravili kar za 
spanje. Malo pred zaprtjem sva se z ženo vseeno vrnila, da vidiva spektakularen zaključek. 
 



Drugače pa je park zelo velik, in težko si je celega sploh ogledati v enem dnevu.
Je pa bil tudi edini kraj v celi Franciji, kjer so zaposleni in nastopajoči znali angleško. Povsod 
drugje so jim bili tuji jeziki neznanka. Na srečo z malo pantomime kar gre.
 
12.6 - Torek
Disneyland - Maubeuge (okoli 230km)
 
V Disneylandu sem 3x vprašal do kdaj smo lahko notri z kamperjem in dobil 3 različne 
odgovore: 7.30, 8, in 9-10. Zaradi nejasnosti sem se ob 7h zjutraj odločil dotočiti svežo vodo 
in spraznit WC, nakar smo poiskali prostor za zajtrk nekaj km stran. No kontrole ni bilo nobene 
nikjer.
Ker smo bili zaradi pohajkovanja v parku dan prej vsi zelo utrujeni, smo dan zaključili že kar 
zgodaj, tik pred Belgijsko mejo v kampu.
 
13.6 - Sreda
Maubeuge - Den Haag (okoli 270km)
 
Danes je bila prva postojanka znameniti Waterloo, oziroma par km prej, Hameau du Lion. 
Ogledali smo si kip pobližje. Ta 28 tonski kip je od blizu še bolj impresiven, vendar prevelik, da 
bi se ga lahko celega ujelo v objektiv. Razgled drugače ni bil nič posebnega. Vaško podeželje 
pač.
Kdor bo pričakoval kake ostanke iz bitke leta 1815 bo malce razočaran.



Ogledali smo si še panoramsko fresko v stavbi poleg kipa.
Belgijci so se zelo potrudili. Znotraj bobnijo kopita konj, zvoki topov, sliši se krike padlih pa še po 
tleh vidiš ranjence in umrle.
Polni vtisov o veličini bitke (Na vsaki strani je bilo prek 60 tisoč mož) smo se vrnili v avtodom. 
Naslednja postaja je bila nato šele v Rotterdamu. Želeli smo si ogledati Muzej ladjedelništva, 
vendar ga ob 16h že zaprejo med tednom, tako da smo bili malenkost prepozni.
Ogledati smo si želeli še Railz miniworld, vendar nam ga ni uspelo najti, še manj pa parkirišča 
kjerkoli v bližini. Tako smo se raje odpravili v Den Haag, kjer smo našli
prenočišče pri letovišču v bližini Space Expo.
 
14.6 - Četrtek
Den Haag - Vianen ( okoli 130km )
 
Komaj smo dočakali 10, ko se je Expo odprl. Na naše presenečenje pa nismo bili prvi, temveč 
sta tam bila tudi že dva avtobusa z šolarji. 

Expo je vseeno bil dovolj velik, da se kar porazgubiš. Poleg običajnih stvari, ki bi jih pričakoval 
(vesoljske obleke, hrana, makete postaj), so navdušili še interaktivni monitorčki z kupom 
informacij ter tudi nekaj praktičnih eksperimentov in iger, ki predstavijo vsakdanje težave 



astronavtov. 
Po ponovnem pristanku v orbiti smo našli naš avtodom in krenili proti Amsterdamu.
Tam sem imel ogledano parkirišče pri Olympisch stadion. Na internetu so obljubljali parkirnino 
za 8€ za 24ur in zastonj prevoz po mestu. No žal nam avtodoma ni uspelo stlačiti na 2m.
Tako smo parkirali za 3€/h kar nasproti stadiona na velikem parkirišču. Nato smo si ogledali 
mestno jedro z neštetimi lokalčki. 

Za zaključek pa še znameniti Madame Tussauds. Karte smo kupili v bližnji trgovinici, ki prodaja 
tudi kombinirane vstopnice za še druge oglede. Znane imaš iz več področij. Od politikov in 
kraljev do igralcev in slikarjev. Nekje na polovici, preden se začneš spuščati proti izhodu je bil 
tudi eden od umetnikov, ki pomagajo pri izdelavi lutk. Povedal je, da traja izdelava kar 3 mesece 
in na eni lutki dela 20 ljudi. Demonstriral je še kako barvajo kožo in nam razkazal orodje ter 
odgovarjal na naša vprašanja. Po foto seansi z zvezdniki, pa je bil že čas da se vrnemo do 
našega konjička. 
 
Pri Utrechtu smo našli prvi kamp, vendar je bil kar malo predrag za to kar je ponujal. Odpeljali 
smo se še malo južneje in našli enega ob kanalu, bolj urejenega in občutno cenejšega kjer smo 
nato prespali.
 
15.6 - Petek
Vianen - Waldbronn (okoli 520km )
 
Danes nam je kmalu zopet zagodel Garmin.  Blizu meje z Nemčijo je enostavno prenehal kazati 
pot, in tudi večkratni poskusi niso pomagali ravno dosti. Okoli Koblenza smo poskusili poiskati
kak kamp za izpust vode. Po mukah smo le našli tabli za kar dva. V prvem so želeli da še 
prespimo, za kar pa je bilo malce prezgodaj. No v drugem se nas niso branili in samo 3€ 
kasneje
smo zopet imeli vodo, in izpraznili potrošeno. Vozili smo se skoraj do Stuttgarta. Čeprav so ob 
avtocesti lepa postajališča, so vseeno malce preglasna za nas. Zato smo zapeljali iz avtoceste 
in kmalu našli lokalno kopališče z ogromnim parkiriščem.



 
16.6 - Sobota
Waldbronn - Ljubljana (okoli 700km)
 
Kljub zelo ugodni vstopnini (3€ za odraslega) in sončnem vremenu, nas kopališče ni premamilo. 
Ker Garmin še vedno ni želel sodelovati, sem se odpovedal prvotnemu namenu iti čez Avstrijo
po lokalnih cestah. Pa še vsi smo že bili malce domotožni. 

Tako smo šli mimo Salzburga, po avtocesti čez Karavanke in potem smo že bili v Sloveniji. 
Takoj v Jesenicah sem na polno natankal v vseh 14. dneh najcenejši dizel (1.29€). Ob 
Avtocestah je bil večinoma 1.4 - 1.5, v mestih je običajno nekje med 1.3 in 1.4. Razen v Italiji. 
Oni so povsod dosti dražji.
 
Potovanje z avtodomom je podobno, kot služiti vojaščino. Kak dan je dober, kak dan je grozen, 
ampak na koncu se vsi spominjamo samo tistega lepega. In prav je tako.
 
Še nekaj številk za najbolj zagrete:
 
Vstopnine (1 odrasla oseba):
Marineland - 38
Orange Teatre - 8.50
Trdnjava Mornas - 4
Cerkev v Le Puy - 3.50
Vulcania - 21
Eifflov stolp - 10.5 (Peš do razgledne ploščadi, nato dvigalo na vrh)



Železnica RAR - 10 (2 karti, popust če jih vzamete več)
Disneyland - 61
Waterloo - 6
Space expo - 9.50
Madam Tussauds- 18 (Vstop po 15 uri. Pred tem je dražje)
 
Parkirnine:
Orange   1  (1h)
Vienna             2.50 (5h)
Disney   30    (1 dan)
Amsterdam 16    (5h)
 
Cestnine:
Italija: 55
Francija: 12.80 (Pa še to po neumnosti)
Avstrija: 8 vinjeta, 10 prelaz, 6 predor Karavanke
 
Prevoženih 4270km
Avtodom je popil 470l dizla, kar je stalo 660€
 
Koordinate lokacij:
Parkirišče Sirmione -  45.472982°  10.605913°
Monako -  43.733853°   7.422373°
La Turbie   43.744914°   7.400339°
Nice  43.695004°   7.266207°
Marineland  43.615194°   7.120853°
Cannes  43.552408°   7.020593°
Kanjon Verdon  43.741321°   6.381862°
Parkirišče Aiguines  43.773782°   6.242984°
Parkirišče Saint-Croix   43.797262°   6.242514°
Kamp Les Hautes Prairie blizu Cadenet  43.768139°   5.372549°
Avignon (St. Benezet)  43.953154°   4.805363°
Parkirišče v Orange  44.135372°   4.810740°
Amfiteater v Orange  44.136075°   4.808740°
La Forteresse de Mornas, parkirišče  44.203963°   4.730152°
Burzet  44.740559°   4.243388°
Le Puy, Parkirišče pod cerkvijo  45.050416°   3.884035°
Vienne, spanje -  45.539453°   4.840779° (Vlak vozi približno 1x na uro ponoči)
Parkirišče Vienne -  45.528821°   4.868581°
Temple of Augustus and Livie  45.525318°   4.874305°
Vulcania  45.813741°   2.950884°
Nemours, spanje - 48.226456°   2.708327°
Parkirišče Anthony  48.739897°   2.287271°
Eifflov stolp -  48.858737°   2.293694°
Slavolok zmage -  48.873391°   2.295480°
DisneyLand, spanje -  48.875823°   2.796930°
Disneyland  48.868600°   2.781829°
Kamp v Maubeuge  50.295653°   3.976487°
Hameau de Lion, parkirišče -  50.679735°   4.406041°
Muzej ladjedelništva, Rotterdam -  51.902625°   4.452437°
Den Haag, spanje -  52.219451°   4.429356°



Space Expo  52.215017°   4.421179°
Amsterdam, parkirišče -  52.344468°   4.857822°
Amsterdam, center in  Madame Tussauds -  52.372561°   4.892790°
Kamp Klein Scheveningen, Vianen  51.988244°   5.050618°
Waldbronn, spanje -  48.931970°   8.479512°
 
 
Spisal: Miha Kozlevčar
 


