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Els Balcans, sobre tot Bulgària,
però també Eslovènia, Sèrbia, Grècia, quasi Turquia, Macedònia,
Albània, Bòsnia i Hercegovina, Montenegro i Croàcia; i sortint de
Catalunya passant per França i Itàlia.
O com viatjar per (quasi) 20 països, tretze d’ells diferents, en quatre
setmanes fent 8.587 quilòmetres i no caure en l’intent.
Per algun motiu que se m’escapa ja feia anys que la Marta tenia ganes d’anar a
Bulgària. Per alguna raó, en algun racó del seu (preciós) cap hi havia una certa
mitificació, o interès pel desconegut, per anar a Bulgària. I per la mateixa, i també
desconeguda raó, no volia anar mai a Croàcia. Tot plegat una mica absurd però és el
que hi ha, o hi havia, les persones, afortunadament, pensem totes de manera diferent.
I com que jo soc molt disciplinat i obedient, i com que sempre ens ha atret visitar llocs
que fossin, en la mesura del possible, culturalment diferents a casa nostra, vaig
acceptar-ho i vaig anar buscant la informació que hi pogués haver-hi a la xarxa.
Cròniques de viatges en furgo i autocaravanes. Fulletons, webs o qualsevol cosa.
També, com sempre vam visitar la
impressionant botiga de cultura de viatge
“Altair” a la Granvia de Barcelona. Allà vam
fullejar tot de guies i mapes i finalment ens
vam quedar amb la guia visual DK de
Bulgària (que no m’ha agradat gaire..., amb
els anys ens hem acostumat a les Lonely
Planet i aquesta no....) i el mapa de
Bulgària de la International Travel Maps a
escala 1:375.000. Com era imaginable la
informació impresa de Bulgària no era
massa abundant...
Com sempre vam anar acumulant, filtrant, triant la informació que trobàvem del
nostre interès. Informació de pobles; de la zona del mar Negre; de la zona del Danubi;
de monestirs; de les serralades que recorren el país o del seu passat en època
comunista; de la capital, Sofia, i d’altres ciutats; del menjar; de l’idioma i de la seva
cultura en general.
A part de Bulgària vaig ampliar la vista i vaig veure un parell de llocs propers que
m’interessaven molt, un és un paratge del Danubi, entre Sèrbia i Rumania, anomenat
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“Les Portes de Ferro” que és un congost del gran riu on els romans van construir un
pont per on van passar els seus exèrcits per conquerir la Dacia i l’altre lloc és Kotor.
Kotor és un poble ubicat al fons d’una espectacular i complexa badia o fiord de la costa
de Montenegro.
Altra factor diferencial de les vacances d’aquest any ha estat el que, per primer cop en
23 anys de viatges en furgo anàvem sols, sense fills!.
El nostre cicle vital furgoneter va començar l’any
1996, quan en Marçal tenia 2 anyets, quan vam
vendre la moto i, amb aquests diners vam comprar la
nostra primera furgo, una fantàstica Volkswagen T-2
verda amb la que ens vam iniciar amb un viatge pel
Cantàbric i des d’allà, 23 anys de viatges per tres
continents!. Primer nosaltres dos i en Marçal fins que
el 1999 va arribar l’Èlia, i aquell any vam anar a la
Cerdanya i el 2000 i 2001 a Menorca ja amb la
primera Volkswagen T-3 granat, i des d’aleshores
vam anar viatjant per Europa i Marroc, quasi sempre
amb amics del Club Camper. Fins que el dia dels
innocents (!) del 2003 se’ns va cremar la furgo a
l’autopista de Girona a l’alçada de Sant Celoni.
Enrabiats, al cap d’uns mesos, ens vam comprar una
altra Volkswagen T-3, ara blanca, que finalment vam
pintar de verd i vam decorar. Aquesta furgo verda,
d’alguna manera, va ser “la furgo” en la que van
créixer els nostres fills, amb les que vam viatjar del
2004 al 2013. Deu anys de plenitud viatgera en
família que es van acabar just aquell 2013, amb en
Marçal amb 19 anys i l’Èlia amb 14 que vam fer el
darrer viatge els quatre a Escandinàvia amb la
flamant Ford Nugget que havíem comprat aquell
maig.
Des d’aleshores havíem viatjat només amb l’Èlia,
llevat dels dies d’agost del 2017, en que després de la
mort de la iaia Sabina vam anar els quatre junts uns
dies pel Pirineu francès i va estar molt bé.
Doncs això, que després de tots aquests anys de recórrer món, vam anar de vacances
sols, tot i que fins al darrer moment, l’Èlia va tenir el dubte de si venir o no però
finalment va ser que no.
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Així doncs, tots dos sols i amb tota la informació preparada vam concretar el calendari
de vacances que començàvem el 5 d’agost.
Com sempre (que podem) tot i començar les vacances en dilluns, si podem, ja marxem
el dissabte anterior, i en aquest cas, també va ser així.
Amb calma, el dissabte 3 d’agost
carreguem la furgo amb l’Èlia i anem
fins al mercat a buscar a al Marta i,
finalment cap a dos quarts de tres, del
dissabte tres d’agost del 2019, sortim
des del mercat de la Concepció, direcció
França, amb 106.495 quilòmetres al
marcador de la furgo.
Som-hi doncs!
Iniciem l’habitual i avorrida ruta per l’AP-7 fins la Jonquera, on es converteix en l’A-9 i
on trobem la també habitual caravana fins al primer peatge francès. Seguim per la ruta
europea de Perpinyà, Narbonne, Beziers, Montpeller i Nimes on girem cap a l’est per
l’A-54 cap a Arles i Aix en Provence, on s’enllaça amb l’A-8 i on també acostumava a
haver-hi caravanes però han fet unes grans obres i, al menys aquest dia, ja no en hi ha.
Tot anant per l’autopista sopem uns entrepans en marxa. Seguim creuant la Provença
fins a tornar a la costa a Cannes, més tard passem Niça, Monte-Carlo i Menton per la
mateixa A-8 fins arribar a la frontera italiana a Ventimiglia ja de nit.
Seguim una mica més i sortim a San Remo (o Sanremo) i baixem fins a una immensa
àrea –gratuïta- d’AC (Àrea di Pian di Poma. Corso Guglielmo Marconi, 129.
Coordenades: 43°48'10.6"N 7°44'51.3"E) que hi ha junt al mar i la zona esportiva de
San Remo, on hi arribem cap a les deu de la nit. L’àrea, on fem nit, és una immensa
explanada asfaltada on ja hi ha dotzenes d’autocaravanes i furgos. Vam triar aquesta
àrea perquè estava a una distància que, sabíem que, si tot anava bé, hi podíem arribar
sense problemes a una hora prudencial i perquè al ser una àrea reconeguda
suposàvem que hi podríem dormir be, tranquils i segurs, com així va ser.
Un cop instal·lats, sortim a fer una volta a peu per les rodalies per estirar les cames i
relaxar-nos una mica, però està quasi tot tancat, només hi ha “vida” a un supermercat
Carrefour proper que obre les 24 hores on entrem i comprem alguna coseta i a un
restaurant (Restaurant Oasi) que hi ha junt a l’àrea.
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Diumenge 4 d’agost
Ens llevem aviat, a les 6, doncs avui volem fer una bona tirada i no volem passar per la
zona costanera italiana amb gaire trànsit perquè, a més, és diumenge.
Sortim de l’àrea i parem a esmorzar a la Pasticeria Tropicana (Via Padre Semeria,
15/17) que està en el carrer que puja cap a l’autopista i ja havíem vist per internet que
tenia bona pinta i que obrien a les 6 de matí. Perfecte!. Ens prenem el primer cafè
italià del viatge...insuperable!.
També més amunt, camí de l’autopista ( a la mateixa Via Padre Semeria ) parem a la
benzinera IP que hi ha a peu de carretera on la benzina és una mica més barata que a
l’autopista.
Entrem a l’autopista A-10 on hi passarem bona part del dia. Enfilem direcció Gènova i
una mica abans girem a l’esquerra, cap al nord, per la A-26 direcció Alessandria, mes
tard tornem a girar cap a l’est per la A-21 cap a Piacenza seguint fins a Brescia. Allà
agafem la A-4, altre cop cap a l’est passant per Verona, Pàdua i Venecia i seguim fins a
sortir d’Itàlia per Trieste.
Entrem a Eslovènia, on hem de comprar la vinyeta per poder-hi circular, (preu vinyeta:
30€ x un mes). Agafem la A-1 eslovena fins Ljubliana, que deixem enrere cap a Croàcia
per la A-2 fins a Dovoba, un lloc proper a la frontera croata on teníem posat el nostre
objectiu, concretament al complex “Terme Paradiso”, on havem vist que podíem fer-hi
nit i aprofitar per fer un bany relaxant. I això fem, arribem a molt bona hora, tot i que
ens hem cascat 862 kms (!) i ens regalem uns bons banys a les piscines climatitzades
del complex.
És un complex, no gaire gran, amb
diverses piscines, un parell de tobogans
i un divertit canal amb corrent on pots
“navegar” amb un dels flotadors que
volta per allà. Ho tastem tot i ens ho
passem força bé (18€ x 2pax) les tres
hores que hi som. (Termes Paradiso. Ob
njivah
3,
Dobova,
Eslovènia.
Coordenades:
45°53'46.8"N;
5°39'13.8"E)
(https://www.paradiso.si/it/)
Nets, polits i relaxats, sortim per acabar el dia amb una bona posta de sol a la furgo a
l’aparcament gratuït que hi ha junt al complex.
Havent sopat fem una volteta pel poble i, un cop més, ens encanta l’ambient net,
tranquil, civilitzat que sempre hem trobat a Eslovènia. Encara hi ha gent enraonant
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pels carrers, asseguts als bancs, gaudint de la fresca del capvespre, un botiguer que
escombra la porta del seu negoci i els darrers clients d’un bar junt a l’església del
poble.
Ja notem que es fa de nit abans, som força més a l’est que a Barcelona.
Dilluns 5 d’agost
També ens llevem aviat, tot i que no tant, doncs pel que sabíem, la frontera croata era
“dura” amb llargues cues..., però nosaltres no tenim cap problema especial i la
travessem, a les set del matí, amb certa normalitat.
Ja som a Croàcia, per la A-3 i, al cap de no res, ja estem vorejant Zagreb que deixem
enrere i entrem a una immensa planúria que abasta tot el recorregut pel territori del
nord de Croàcia fins que en sortim per entrar a Sèrbia, sobre les 10 del matí, també
sense cap problema especial. El paisatge segueix sent força pla i relativament sec.
L’autopista està en obres. Seguim per la E-70 i creuem Belgrad, doncs no hi ha variant
i sortim direcció Sofia per la A-1 i el paisatge es torna una mica més verd, fins que,
finalment, després de tres dies deixem l’autopista (al peatge uns nois venen gerds
entre els cotxes que fem cua per pagar i sortir) i agafem la carretera 33 sèrbia, en força
pitjor estat que l’autopista, passat prop de Pozarevac, on agafem la carretera 34,
entre camps de blat i gira-sols, en direcció al Danubi on hi arribem a Veliko Gradiste,
prop de Golubac on hi ha un impressionant castell a peu del riu que domina l’accés a
l’indret que volem conèixer, el primer objectiu concret del viatge: “Les Portes de
Ferro”.
Parem un moment a gaudir de la sensació de que “ja hi som”, ja hem arribat al Danubi.
A partir d’aquí ja no hi ha pressa per devorar quilòmetres.
Pel que sigui, el castell de Golubac està tancat, i és una llàstima, doncs està molt ben
conservat i ubicat i deu ser una interessant visita...altre dia serà!.
Agafem la 34 que va vorejant el Danubi en un preciós recorregut per la riba sud, la riba
sèrbia, mentre que a l’altra riba veiem Romania. Sovint a la vora del riu hi ha rulots i/o
tendes instal·lades que es veuen força fixes. Cabines de wc o petites marquesines amb
taules i bancs.
Seguim fins al jaciment prehistòric de
“Lepensi Vir” a la mateixa vora del riu.
Aquest jaciment, de més de 8.000 anys
d’antiguitat, te l’interès de ser un dels
llocs més antics d’Europa on s’evidencia
la transició gradual de la manera de
vida de caçadors-recol·lectors a un altre
d'agricultura més sedentària i molt més
organitzada. Hi ha les restes de les
cabanes
que
el
composaven,
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enterraments i unes mostres d’art molt rudimentàries. Coincideix que, en la revista del
National Geogràfic del mes de juliol, a la que estem subscrits, en van parlar com un lloc
molt especial per entendre el poblament dels homo sapiens per Europa. Per tot plegat
ens encuriosia anar-hi (i perquè hi passàvem per la porta...!). El lloc consisteix en un
immens espai cobert, similar a un pavelló esportiu que protegeix tota la instal·lació. De
fet el jaciment, pròpiament dit, estava en un nivell inferior, però al fer la presa del
Danubi va pujar el nivell de l’aigua per la qual cosa el van haver de traslladar més
amunt, que és on es visita ara.
Dinem allà a l’aparcament, a peu dret, ja tenim el cul una mica quadrat....
Havent dinat seguim per la carretera del Danubi fins arribar a Donji Milanovac (Доњи
Милановац), una petita ciutat sèrbia a peu del gran riu.
Hi anem per informar-nos de les opcions per poder fer un recorregut, en barca, pel riu
per recórrer l’estret i veure la “Tàbula Traiana” una gran placa de marbre d’origen
romà per commemorar la conquesta de la Dàcia per l’emperador Trajà.
Anem a la oficina de turisme de Donji Milanovac i, després d’una estona de impàs,
aconseguim que el senyor faci la seva feina i truqui a les empreses que fan els
recorreguts. Curiosament, a la riba sèrbia, a diferència de la romanesa, és un negoci
poc explotat i les (poques i petites) empreses que s’hi dediquen, només surten si tenen
el vaixell ple per la qual cosa és una mica difícil d’aconseguir fer el recorregut quan tu
vols. No hi ha uns horaris concrets i cadascú fa la guerra pel seu compte, per la qual
cosa la intermediació de la oficina de turisme va ser imprescindible. També ens va
ajudar el fet que dues noies alemanyes havien passat abans per la oficina de turisme
volent el mateix i també els hi havia dit que era difícil però ara ja érem quatre, per la
qual cosa ens van posar en contacte amb una de les empreses que ho feia.
Per tant, vam carregar a les dues teutones i vam anar cap a un punt concret de la
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carretera que voreja el riu, uns vint quilòmetres (!) riu avall, passat un túnel, on hi ha
un aparcament amb una font..., doncs allà...., i allà (Coord: 44°35'18.3"N 22°15'41.9"E
Golubinje, Sèrbia) hi ha la mestressa i el seu fill esperant-nos. Entrem al bosc, per un
no gaire visible camí, i baixem cap al riu on trobem al senyor de la barca, en Dule Muva
Lazarevic i el seu campament a la vora del riu on hi viu la família durant l’estiu.
(https://www.facebook.com/dulemuva.lazarevic)
Salutacions. Ens donen les armilles salvavides i pugem a la seva, molt nova barca i
iniciem el recorregut, molt ben atesos pel fill de la família que parla un més que
correcte anglès, i ens va indicant el que anem trobant.
Anem riu avall veient les impressionants parets que apreten al gran Danubi fins fer-lo
passar pel seu punt més estret, uns dos-cents metres entre vores. Hi ha altres
embarcacions fent el recorregut, la gran majoria romaneses.
Ens acostem a la banda romanesa fins veure, des
del riu, la cova Ponicova, més avall passem prop
de la immensa (43 x 31 mts !) i espectacular
estàtua del rei daci Decèbal esculpida a la paret
d’una muntanya i subvencionada per un ric
comerciant serbi (tot i estar a la vora romana...!)
resident als USA...!, en memòria del rei que es va
enfrontar a l’imperi romà i..., va perdre, com no,
heroicament. També veiem unes casetes a la vora
sèrbia que eren una mena de semàfors, punts de
senyalització per les embarcacions que pujaven
i/o baixaven pel riu abans de que fessin la presa i,
per tant era molt més estret i calia regular-ne el
pas.
Finalment anem fins molt a prop de la “Tàbula Traiana” una mena de gran (3.20 x 1.80
mts) cartell propagandístic lloant a l’emperador romà Trajà per haver conquerit la
Dàcia i està aquí perquè a la zona s’hi va construir un pont, del que, a Kladovo, tot just
queda un pilar d’aquest pont, que creuava el riu i va ser el pont més llarg d’Europa
durant uns mil anys!. L'estructura tenia
1.135 metres de llarg (el Danubi té uns
800 metres d'ample a la zona) i 15
d'ample i aconseguia 19 metres d'altura
sobre el nivell del riu. El pont, dissenyat
per l'enginyer Apol·lodor de Damasc,
estava format per vint arcs de fusta i
malgrat
les
seves
excepcionals
dimensions, es va executar en un temps
molt breu, entre els anys 103 i 105
(segurament ara trigaríem més...).
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Un cop ho hem vist tot, tornem fins a Donji Milanovac havent fet un interessant i
atractiu recorregut per un indret físic i històric de primer ordre Europeu.
Un cop allà, deixem a les noies doncs elles s’allotgen en un càmping de més amunt.
Nosaltres enfilem cap a la nostra destinació d’avui el Etnocomplex Kapetan Misin
Breg, un estrany paratge situat a la falda d’una muntanya amb unes impressionants
vistes
del
Danubi
(Coord:
44°28'20.9"N
22°06'21.3"E;
http://www.kapetanmisinbreg.rs/en/ ). El lloc és una mena d’indret turístic on, de dia,
hi porten turistes que desembarquen a Donji Milanovac, provinents de creuers pel
Danubi que venen des de Belgrad. NO és un càmping, ni molt menys però ho vam
veure per internet i ens va agradar. Aparquem junt a una casa on, casualment, s’hi
allotja una parella basca que van en moto. Endollem la furgo i la endrecem una mica,
ens dutxem i anem a conèixer el paratge.
El lloc està molt ben cuidat, tot enjardinat, amb moltes plantes, arbres i flors, hi ha
diverses construccions, fins i tot un pseudomuseu..., i allà al fons, hi ha un seguit de
petites marquesines amb taules a sota on ens posen el (molt abundant) sopar de cara
al Danubi. Un lloc espectacular i molt aconsellable.
I anem a dormir la
primera autèntica
nit de vacances
havent fet 613
quilòmetres.
Hem fet 2.203
quilòmetres des
de casa en tres
dies.
Dimarts 6 d’agost
Ens
llevem
i
esmorzem a la
mateixa taula on
vam sopar ahir de
cara al Danubi i mengem el primer “Burek” del viatge. Una mena d’ensaïmada de pasta
de full farcida de formatge, tot i que pot anar farcida d’altres coses, carn picada,
verdures o tomàquet.
Preu de tot plegat?...: sopar, dormir i esmorzar 26€ dues persones!...
Marxem i seguim vorejant el Danubi fins que l’hem de deixar però el recuperem a
Kladovo (Кладово) on parem a fer un cafè i tenir wifi doncs a Sèrbia, al no ser de la UE
no hi ha conveni. Aprofitem per posar-nos al dia i trucar per watsap. Al poble hi ha un
petit mercat molt bàsic i un bonic passeig ple de terrasses.
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Seguim pel Danubi i decidim parar a fer
un bany i dinar a Brza Palanka. No tots
els dies et pots banyar al Danubi !, i
nosaltres ho fem. Al poble hi ha una
zona perfectament condicionada, junt a
una mena de càmping, amb una gran
platja fluvial on només hi ha un parell
de famílies. L’aigua te una temperatura
excel·lent i està força neta. En aquest
punt el riu fa un marcat meandre que
genera un paisatge molt especial,
sembla que la terra d’enfront sigui una illa perquè es veu l’aigua pels dos cantons que,
a més, segueix sent territori romanès.
Dinem allà mateix a un restaurant que hi ha a l’altre banda de la carretera i que te una
gran terrassa. Intentem entendre que hi posa a la carta, escrita en ciríl·lic !, menys mal
que el Google Translator ens ajuda, una mica, però que tampoc és la perfecció. En
resum, que amb bona fe, la tècnologia i una mica d’anglès, aconseguim demanar una
sopa i una mena de gran hamburguesa amb trossos de formatge a dins que està força
bé. Begudes i postres, tot plegat per 8.40€. Molt bé.
Seguim, i no gaire més enllà sortim de Sèrbia per entrar a Bulgària, el gran objectiu del
nostre viatge.
I entrem a Bulgària per Bregovo (Брегово).
Bregovo, un racó situat al nord-oest del país on, fins i tot al poli fronterer, li sorprèn la
nostra arribada. Ens pregunta on anem i li exposen els nostres plans com li podíem
haver explicat qualsevol altra cosa...i ja som a Bulgària.
Volem comprar la vinyeta per circular pel país però a la cabina de la frontera no hi ha
ningú. Busquem una benzinera i en trobem una, de força rònega, a la sortida on parem
a compara-la però el noi és força limitat, a més de no parlar un borrall d’anglès, però
amb l’ajuda (negativa) de la seva companya, que no para de cridar-li el que ha de fer,
aconseguim que ens en venguin una d’una setmana (de la qual cosa en adonem més
tard) en lloc de la mensual que havíem
demanat. Vinyeta setmanal: 7.67€.
I enfilem les carreteres búlgares en un
acceptable bon estat. Creuem relleus
ondulats amb inacabables camps de girasols i ja veiem els primes posts amb
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càmeres per controlar les matrícules dels vehicles i comprovar si tenen vinyeta..., en hi
ha per tot el país!.
El primer que has de fer quan arribes a un país com Bulgària és agafar els estàndards
de qualitat que portes a la teva motxilla d’occidental europeu i rebaixar-los uns quants
graus i, a més, no has de tenir gaires manies i si les tens, millor que no hi vagis, has de
tenir clar que és un país en vies de desenvolupament i que, per tant, així està..., tot a
mig fer. Clar que, en contrapartida, els preus tenen una davallada proporcional, tot és
molt més econòmic.
Enfilem cap a Vidin, per la 12, on recuperem el Danubi, ara ja búlgar a ambdues vores.
Des d’allà girem cap al sud cap a Belogradchik (Белоградчик) on farem la primera nit
búlgara.
Per la carretera ens comença a cridar l’atenció que una gran part dels arbres que
voregen les carreteres són pruneres!, amb prunes vermelles o prunes grogues.
De les cases que anem veient, les que no estan abandonades no presenten gaire bon
estat de conservació.
A l’entrada de quasi cada poble i/o ciutat es pot veure una mostra del passat soviètic
doncs acostuma a haver-hi unes fàbriques, grans o molt grans, absolutament
abandonades. Ciment i ferros doblegats, vidres trencats, grans naus i edificis caient-se
a trossos. Records d’un passat no gaire llunyà on una economia fictícia mantenia al
poble ocupat. Records d’un règim que va implosionar deixant, als de sempre, amb una
ma al davant i una al darrera i que ara, quasi trenta anys més tard, tot just si comencen
a aixecar el vol apropant-se o entrant a la UE.
Arribem a la Belogradchik i fem una volta de reconeixement pel poble i el castell i
trobem un lloc, una mica més enllà del castell, que te bona pinta..., però al ser la
primera nit en un lloc i país desconegut preferim anar al proper càmping.
Parem a fer un refresc i planifiquem que fer davant de tot el desconegut . Tot l’entorn,
cases i pobladors desprenen una certa tristesa i deixadesa. Moltes botigues tancades
i/o abandonades. Poc comerç. Gent amb roba d’altra època.
Tenim al davant tot un país que
desconeixem i, pel que sembla, és força
bàsic. Per tant, aquesta primera nit
preferim fer-la al càmping Madonna, a
un parell de quilòmetres sortint del
poble cap al sud per la 102.
(Coordenades:
43°37'10.3"N
22°41'35.4"E).
El càmping està ubicat en un bonic
paratge però te uns serveis força bàsics,
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però els te tots...., però que vols per 10€?. Dutxa, sopar a la furgo (doncs hi ha força
tàvecs) i a dormir.
Aquí encara és més evident el nostre recorregut cap a l’est, doncs es fa de dia, i de nit,
una hora abans. A part d’aquest aspecte físic hi ha el formal de que allà van una hora
oficial més tard, cal tenir-ho present.
Dimecres 7 d’agost
Ens llevem una mica
més tard, cap a les
nou.
Anem cap al castell de
Belogradchik que te el
seu origen en una
fortalesa romana. Està
ubicat dalt d’una
muntanya aprofitant
la
enrevessada
orografia del lloc que
ofereix
muralles
naturals i unes vistes immillorables de l’entorn. És força entretingut mirar els cims de
les muntanyes per pertanyen i envolten la fortalesa, aquestes són d’un aglomerat
vermellós similar al massís de Sant Llorenç del Munt, amb les formes de Montserrat o
la Ciutat Encantada de Conca, de formes capricioses. Fa força calor.
Marxem i seguim cap al sud-est, direcció Sofia, passant per Montana i Vraca on girem
cap al sud per baixar pel congost del riu Iskar per la carretera 16. Parem a dinar a
Svoge en un paratge junt al riu.
I ja seguim directament cap a Sofia (София) a un dels pocs llocs on hem vist que s’hi
pot fer nit amb una certa dignitat i comoditat. Arribem al cinturó de Sofia on agafem la
carretera 18 fins a la sortida del
“Boulevard Lomsko Shose” on agafem
cap al centre de la ciutat i al cap de poc
en una cruïlla amb l’avinguda Obleski
Pat, sota d’un tram elevat del metro,
prop d’una benzinera de l’empresa
“Petrol” aconseguim veure i trobar
l’entrada a la “Pseudo àrea d’ACs” de
Sofia per un curt carrer sense asfaltar i
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sense nom, on al cap d’uns metres has de girar a la dreta per un lloc estrany i inhòspit i
al final del corriol hi ha l’entrada al “lloc”. Toques el timbre i et venen a obrir.
Aleshores entres en un terreny, envoltat de tanques i naus, amb un antic vagó de tren
al mig de l’espai, amb la casa dels propietaris a l’esquerra, una mica d’herba aquí i allà i
t’ho mires sorprès perquè si allò és el millor que hi ha....
Aquest dia ja hi havia 7 o 8 ACs, i es respirava força bon rotllo i molta amabilitat per
part del propietari que fan que tot plegat sigui força més agradable del que a primera
impressió pot fer. Aconseguim aparcar en un lloc on la part de darrera la furgo queda a
l’ombra sota un arbre, perfecte per posar-hi la taula i les cadires.
Ens instal·lem, dutxeta i breu passeig fins al proper LIDL de nova inauguració a escassos
metres del càmping, també localitzem la molt propera estació de metro de Lomsko
Shose on demà agafarem el metro cap al centre de la ciutat. De camí passem per una
prunera d’excel·lents prunes clàudies de les n’agafem unes quantes.
Si, en vehicle, es fa el camí contrari del centre de la ciutat, la millor indicació és
l’esmentat LIDL que està a pocs metres abans de l’àrea. (Coord. àrea: 42°44'35.5"N
23°17'07.5"E)
Dijous 8 d’agost
Ens llevem aviat, a les set i cap al Metro. Ja esmorzarem allà....
Arribem al centre de Sofia (baixem a al parada de Metro de “Lavov Most”, una abans
de la més cèntrica de Serdika) i passem per la zona de l’anomenat “Mercat de les
Dones” que tot just està engegant, pel que seguim cap al mercat central. Aquest és el
típic edifici de mercat modernista amb una zona central i dues plantes on volem
esmorzar. Finalment comprem unes pastes i fem un suc i un cafè a un bar/terrassa que
hi ha a la plaça del davant del mercat.
Anem cap a la oficina de turisme (obren a les 9.30) per tenir informació de tot plegat.
De camí ja visitem la “Rotonda de Sant
Jordi” (Sveti Georgi) una petita i
interessant església ubicada a l’interior
del pati d’un immens edifici típicament
soviètic. També visitem l’església russa
de Sant Nicolau i arribem a la oficina de
turisme on no ens informen gaire i ens
aconsellen anar a un dels “Free Sofia
Tour” (https://freesofiatour.com/) que
surt a les 11 del davant del Palau de
Justícia. Per tant seguim voltant pel
centre històric fins arribar a les 11 al lloc indicat on iniciem el recorregut amb en Bojan,
un encantador estudiant de teatre, com a guia i una trentena de turistes castellano
parlants de diversos països.
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Comencem per la propera església “Sveta
Nedelya” on ens exposa com anirà el recorregut
d’unes dues hores de durada. Anem cap al centre i
ens explica el significat de l’escut de Sofia i la seva
estàtua simbòlica que, com passa sempre, al
principi no va agradar gaire... Seguim per unes
ruïnes romanes descobertes al centre de la ciutat
on hi havia la muralla i la porta occidental de la
ciutat romana. La mesquita Banya Bashi ubicada a
l’anomenada plaça de la Concòrdia perquè des de
la porta de la mesquita es veu la sinagoga jueva i la
catedral catòlica. A la mateixa plaça també hi ha
un antic balneari, de disseny modernista,
actualment tancat, però que te un parell de fonts a l’exterior on poder tastar les seves
aigües sulfuroses tèbies... i amb olor a ous podrits. Seguim fins a una plaça amb varis
edificis governamentals i la imponent seu de l’antic partit comunista de Bulgària, tot
plegat d’aspecte força soviètic, línies rectes i molt ciment.
Tornem a passar per l’església de sant Jordi, que hem vist pel nostre compte al matí.
Seguim cap al teatre nacional, on en Bojan ens exposa el seu desig de poder-hi actuar
algun dia. I al davant de la Galeria Nacional d’Art ens explica la història de les
llambordes grogues que es poden veure a molts carrers cèntrics de Sofia. Aquestes
llambordes van ser un caprici del rei de torn però van costar tants calers que van
provocar la indignació del poble, pel que es va fer córrer la brama de que havien estat
un regal d’Austria, cosa que era mentida però que tothom es va creure. A part d’això,
el principal problema actual és que aquestes llambordes són ceràmiques! I, per tant,
quan plou llisquen molt... O sigui que el ciutadà de Sofia va fer de cornut i pagar el
deute de les llambordes. Tornem a
passar per l’església russa que també
hem visitat al matí, més tard per Santa
Sofia, una de les esglésies més antigues
de la ciutat, on hi pots deixar un paper
amb un desig i el sant de torn ja en parla
del tema amb Déu..., curiosament la
campana d’aquest temple està penjada
de les branques d’un arbre que hi ha al
seu davant... i acabem el recorregut a la
gran plaça on hi ha la gran catedral
ortodoxa de Sant Alexander Nevski.
Comiat i cadascú pel seu compte...
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Nosaltres anem cap al museu arqueològic tot buscant un senzill lloc on dinar.
Finalment ho fem en un localet d’oficinistes amb una mena de súper llesca de pa de
motlle amb formatge fos i gratinat i una altre de formatge amb carn picada també
gratinat i dues begudes...5€.
Havent dinat entrem al museu arqueològic (5€ x pax) que tenia moltes ganes de visitar
per veure alguns tresors de tombes tràcies. Al museu li caldria una considerable
inversió..., però és el que dèiem dels estàndards... Anem directes a la sala on estan els
tresors tracis i ens quedem embadalits davant de la bellesa dels objectes. Fa anys en
una revista del National Geogràfic ja vaig llegir quelcom sobre aquests objectes i em va
cridar molt l’atenció la bellesa d’una corona d’or que ara tenia davant meu, mal
il·luminada, dins d’una trista vitrina. En un altre museu, aquell sol objecte tindria una
sala per a ella sola donada la seva elegantíssima bellesa i perfecta elaboració. És
meravellosa. La delicadesa de les seves fulles, la perfecció de les formes perfectament
treballades fins al darrer i ínfim detall ho fan un objecte encisador.

En una altra vitrina hi ha una màscara mortuòria del rei Teres (construïda amb més de
600grs d’or massís!) que també et captura la vista i et dispara la imaginació, hi ha més
or, però no te la elegància i gracilitat de la corona.
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I el tercer gran objecte de la sala és
la escultura del cap del rei Seuthes
III, una perfecta estàtua de bronze
(es creu que feta amb la màscara
mortuòria del rei) amb unes fortes
faccions, el cabell rinxolat i els ulls
amb vidre que et miren i t’escruten
amb fermesa.
Hi ha altres objectes d’or, també
provinents de tresors tracis, i també
molt interessants, però només per veure els esmentats, ja val la pena venir al museu.
Hem tingut la sort que un dels vigilants, amb una gran professionalitat, al veure’ns
interessats pels objectes se’ns ha apropat i ens ha fet un seguit d’interessants
explicacions.
Falten objectes que estan al museu de Kazanlak, el lloc on els van trobar.
La resta del museu no deixa de ser poc més que un interessant magatzem mancat
d’ànima.
En sortir anem al “Red flat” (pis vermell) que és
un pis restaurat i/o mantingut com en època
soviètica, cap als anys 80’s, que te el col·lectiu del
Sofia Free Tour (https://redflatsofia.com/) on
poder entrar i tocar i remenar tot el que hi ha. La
tele emet programes en blanc i negre de fa
quaranta anys. Pots obrir portes i armaris,
remenar llibres i àlbums de fotos, anar a la cuina
o al wc, seure a la taula o jeure al llit. És un curiós
forat al túnel del temps.
Iniciem la retirada cap a la furgo, però encara
passem pel mercat central, on hem estat al matí,
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a prendre alguna cosa i seure una mica. Ara em puc prendre el suc de fruites que al
matí no he pogut perquè estava tancat, seiem i recuperem una mica d’energia.
També tornem a passar pel Mercat de les Dones que ara si te força activitat, no sols al
mercat, amb les parades de fruita i verdura, si no a tot el seu voltant. Comprem un
cigrons torrats recordant uns d’excel·lents que vam comprar quan vam ser a Turquia.
Abans d’agafar el Metro seiem en un bar a fer un cafetó, fer una mica de balança del
dia i pensar que farem demà.
Arribem a la furgo, dutxa, relax i planificació de la ruta dels següents dies.
Resum: En un únic dia es pot veure tot l’interessant de Sofia.
Divendres 9 d’agost
Matí complicat....
Ens llevem aviat per visitar l’església de Boyana (Patrimoni de la Humanitat) a les
afores de Sofia al peu de la muntanya, i parc natural, Vitosha.
Hi arribem a les 8.30, però encara no han obert. Ho fan a les 9.30...., ens havíem
d’haver informat..., pel que decidim fer temps anant a fer una volta pel parc..., però el
funicular només hi puja els caps de setmana..., busquem una ruta per carretera per
pujar-hi..., però la carretera és complexa i amb llambordes que ho fan vibrar tot...,
desistim i tornem a l’església de Boyana..., però ara no hi ha hora de visita fins les 12...,
ens havíem d’haver informat més i millor!.
Una mica estabornits d’anar amunt i avall marxem cap al sud, cap al monestir de Rila.
Sortim cap al Sud per l’autopista 1, fins que girem
per la 62 cap a Sapareva Banya (Сапарева баня)
on hi ha l’únic guèiser de l’Europa continental!,
que dit així sona molt bé...fins que el veus... i
sobre tot, si has vist, com és el nostre cas, el
guèiser Strokkur d’Islàndia. Arribem al poble,
aparquem i seguim, a peu, les indicacions cap al
guèiser, fins que arribem a una plaça, en mig de la
qual hi ha una mena de font molt, molt estranya
que és...el guèiser. I el cert és que ho és (o ho
podria ser) perquè l’agua surt a força pressió i a
103ºC!! i surt contínuament cap al cel, però és
que el muntatge que han fet per visualitzar-lo el
devalua
totalment.
És
una
mena
d’escultura/estructura post-moderna en forma com d’embut dins d’un estrany conjunt
que el desmereix. A més, està tot molt rovellat i l’aigua bessa per tot arreu. I com és
lògic, fa olor de sofre/ous podrits!.
Una pena!.
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Seguim cap al sud i tornem a l’A1 fins que girem cap a Rila (Рила) per la 107 i com que
hem tingut un matí accidentat o decebedor decidim contrarestar-ho amb un dinar al
restaurant Family Hotel Gorski Kut. Pujant cap a Rila hem vist vàries piscifactories i
hem pensat que deu ser un bon per menjar una truita de riu..., i així és. Dinem dues
truites de riu, una a la brasa i l’altra amb tomàquet i un plat d’excel·lents patates
fregides casolanes. Tot plegat per 15€.
Esmentar que en aquest països, a l’igual que ens va passar fa tres anys a Albània, el
menjar sovint és de “Proximitat”, tot i que suposo que allà no utilitzen aquest
concepte hípster. La fruita i verdura deu ser del pagès de les rodalies; la carn, el peix
i/o els ous el mateix, amb el que sense gaires escarafalls ni esforç acabes menjant un
producte de molta qualitat i, a més a molt bon preu. També esmentar que en molts
llocs/restaurants ens hem trobat el preu de les coses per pes, en lloc de per peces o
pel plat.
Arribem al monestir de Rila...,
impressionant.
És una curiosa construcció, envoltada
de densos boscos i altes muntanyes,
amb un recinte/fortalesa exterior i
l’església al centre. Un cop a dins crida
(molt) l’atenció l’estil arquitectònic de
l’església amb uns arcs bicolors. La
façana interior del recinte són unes
precioses galeries, també amb arcs, i
laberíntiques escales que pugen i
baixen. Junt a l’església hi ha un sòlid campanar separat de l’edifici. El conjunt te unes
formes i distribució força irregulars però és molt harmònic i molt ben conservat.
L’església esta totalment, i fantàsticament, pintada en tot el seu exterior i el seu
(carregat) interior també està totalment guarnit, amb treballadíssims panells de fusta
pintada i daurats. Hi estem una bona estona voltant i mirant tots els detalls de tot
plegat. És molt bonic. Hi ha uns grans arbres, moltes flors, fonts i molta pau; i tot i que
hi ha gent, tampoc en hi ha massa.
Val al pena anar-hi. Tant per l’entorn com pel recinte en sí.
Marxem i parem al poble de Rila a fer un cafè, no hi ha gaires llocs i parem en un bar a
la plaça del poble. Allà ens atenen unes noies molt jovenetes i molt rialleres de poder
atendre a dos turistes que han caigut allà accidentalment. Riuen molt i parlen entre
elles, fins i tot han de trucar a algú que els hi expliqui com fer els cafès. És una estona
molt divertida i entranyable. Al cap d’una estona arriba una altra nena equipada del
Barça i amb una pilota. Me la miro..., vaig a la furgo i li regalo una bandera del Barça
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que portàvem per si de cas...Tot un èxit!. Parlen entre elles i ens miren de resquitllada i
flipen amb la bandera.
Que fàcil és fer contenta a una criatura!.
Tirem fins a Bansko (Банско), una ciutat/estació d’esquí de muntanya que te un casc
antic força interessant per on fem una volta i veiem unes boniques cases en molt bon
estat de conservació, carrers per on
baixen canals d’aigua, botiguetes.
Bonic.
Però el lloc que trobem on fer nit no
ens fa el pes, pel que mirem algun petit
poble proper però tampoc trobem res
de bo i finalment, ja de nit, tornem cap
a Bansko i aparquem en un gran
descampat
central
(Coord.
41°50'24.3"N 23°29'04.8"E), tot i que
segurament la ciutat, al ser un centre
d’esquí, te forces llocs on fer nit però el
lloc que finalment triem està força bé per la seva centralitat al poble.
Un cop ja, definitivament, instal·lats tornem a fer una volta pel poble per relaxar-nos i
ara trobem que hi fan una mena de festival musical i una mostra d’activitats artesanals
on acabem comprant un licor de gerds i melmelada de rosa mosqueta.
Ha estat un dia força treballat amb moltes voltes, tant al matí com a la tarda, pel que
estem una mica cansats.
Bona nit.
Dissabte 10 d’agost
Ens llevem, esmorzem i anem a fer un cafè (i wc) al bar de davant on ens prenem un
molt bon cafè (2 cafès:1€).
Sortim de Bansko cap al sud per la carretera 19 i girem cap a Filipovo a la zona de la
serralada dels Pirin on veiem petits pobles amb camps i assecadors de tabac. Seguim
fins a Osenovo, un petit i perdut poble molt rural, on hem de retrocedir una mica i
agafar una carretera que quasi no surt als mapes però és força digna. Passem per
Ribnovo on veiem moltes dones tradicionalment vestides amb davantals de flors i
mocadors al cap i on estan preparant alguna festivitat. A tot arreu ens miren molt
estranyats.. qui són aquests amb aquest estrany vehicle!?. La carretera, dins del poble
és un continu forat però al sortir-ne està, altre cop, força bé. Parem en un punt a veure
si trobem algun bolet..., però no. Està molt sec.
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Seguim fins Garmen, ja a la zona de la serralada dels Ròdope occidentals, buscant un
lloc on dinar quan la Marta veu una piscina..., ens hi acostem i descobrim una zona
amb varis complex de restaurants i piscines termals i, pel que sigui entrem i ens
quedem al que inclou el Restaurant Rai i l’hotel Petreliski a Ognianovo (Огняново)
(Coord: 41°37'02.9"N 23°47'42.3"E). Aquest és un complex amb tres piscines dues
descobertes i una coberta amb aigua termal a una temperatura excel·lent de 35 graus
que la fan molt agradable. (entrada 3€ x pax). Ens col·loquem en una de les piscines
descobertes, construïda amb grans pedres de riu i envoltada d’hamaques i junt al bar
de la piscina. Simplement perfecte.
I allà passem tot el migdia, dins i fora de l’aigua, també hi dinem una mena
d’hamburguesa i un
plat de be al forn amb
patates, la beguda i
postra per 15€.
Seguim banyant-nos i
fent la migdiada a les
hamaques fins que
toca
marxar.
Aprofitem per fer-nos
unes bones dutxes
fins que, tristos, hem
de marxar. El lloc és
fantàstic.
Seguim fins agafar la
carretera 197 cap a l’est i fem una bona travessa de la serralada dels Ròdopes, boscos
d’avets altíssims, muntanyes amb estacions d’esquí i més piscifactories. En aquesta
zona també trobem grans infraestructures i esquelets d’hotels inacabats i/o
abandonats. Fem una bona tarda passant per Shiroka Laka un petit poble de muntanya
famós pel seu folklore però no hi parem (potser ho havíem d’haver fet...).
Poc més enllà girem cap al nord per la 86 fins arribar al final de la tarda al monestir de
Bachkovo (Бачковски манастир), on esperem, i així és, poder aparcar per passar-hi la
nit.
Quan hi arribem ja no queda res obert, tot i que hi ha molts xiringuitos, només uns
senyors que han begut una mica i realitzen uns bonics crits en búlgar que desconeixem
a qui estan maleint o amb qui se les tenen. Fem una volta pel lloc per estirar les cames
i tornem a la furgo a seure una estona a la fresca. Sobre la furgo tenim una altra
prunera.
Dormim la mar de be. (Coord.: 41°56'33.8"N 24°51'08.1"E).
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Diumenge 11 d’agost
Ens llevem, esmorzem i anem cap al monestir.
És mes petit i més sobri que el de Rila, molt més vistós, però te una elegància i
sobrietat molt personal que li dona la pedra amb que està construït. Està composat per
dos recintes paral·lels en, ambdós casos, amb l’església al centre.
Seguim fins a Plovdiv (Пловдив) i
trobem un aparcament força cèntric i
iniciem la visita a la Plovdiv romana,
l’antiga Philippopolis, començant pel
fascinant estadi, bé, el que es pot veure
i seure d’ell, que és només una de les
dues corbes de que constava el recinte.
Són unes precioses grades de marbre
des d’on els espectadors veien curses
com les de Ben-Hur. Tot i només poder
veure un petit tros del recinte, doncs la
resta esta a sota de l’avinguda Hristo G.
Danov, la seva elegància i perfecció
commouen. Pensar en aquell estadi ple
de gent cridant i gaudint de les curses
fa volar la imaginació.
Per contrast, just a sobre hi ha la
mesquita Dzhumaya, un altre preciós
monument, aquest en funcionament i
visitable. Un cop més, m’absorbeix
l’ambient interior de les grans
mesquites, la seva llum i harmonia, la
seva pau.
Seguim passejant i pugen fins al cim de
la colina de l’antiga ciutat on hi ha el
fantàstic teatre romà, també construït
en l’època de l’emperador Trajà (nascut
a Sevilla! – Hispalis) amb capacitat per
unes 6.000 persones. Una altra
meravella de l’arquitectura monumental romana molt ben restaurada, conservada i
mantinguda i on no cal pagar, si no vols entrar, doncs es veu perfectament des de fora
a traves de les reixes.
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En acabat seguim pel casc antic, tot i que no tan antic, per veure les espectaculars
cases senyorials de la època otomana i arribem fins el punt més alt de la ciutat antiga a
les restes de la fortalesa de Nebed Tepe des d’on es veu tota la ciutat, vella i nova.
Grans cases, actualment seus de museus i/o institucions molt ben conservades. Carrers
empedrats. Tallers d’artesans i botigues d’antiguitats on comprem una ampolleta de
Coca-Cola escrita en ciríl·lic. Moníssima.
Tornem cap a la furgo i parem a un bar, un bonic bar antic tot de fusta, a fer un refresc
on ens trobem un grup de catalans que ens reconeixen pel llaç groc de la motxilla que
portem. A més, la Marta (com és habitual) es troba amb una clienta seva.
Marxem i sortim de Plovdiv cap a l’est, direcció al Mar Negre per la carretera 8, i al cap
d’una estona, a l’hora de dinar i en plena solana, passem per davant d’una piscina i...,
cap allà que anem. Som al Restaurant Yavata a Popovitsa (Поповица).
Ens regalem un bon bany (5€ x 2pax), preparem uns entrepans a la furgo i ens els
mengem en una taula junt a al piscina. Perfecte. No te, ni de lluny, ni una petita part
de l’encant de les piscines d’ahir a Ognianovo, però és un bon succedani!.
Marxem cap al sudest per la 58, ara cap
als Ròdope orientals, i passat Kardzali
anem cap al poblat traci de Tatul
(Татул) o, segons algunes guies, el
Santuari d’Orfeo (L’etern enamorat de
la mitologia grega). Una petita colina on
hi ha les restes d’un poblat/temple
traci. Tot i estar molt ben senyalitzat i
condicionat no hi ha ningú, ni sembla
que hi vagi gaire gent. Fem una volta
pel lloc, i la llum de darrera hora de la
tarda i la calma de la soledat en un paisatge de muntanya, li donen al complex una
pàtina màgica i mística que el fan d’estada agradable.
De tornada a la nacional 59, a Momchilgrad, parem a fer un cafè. On, un cop més, i
que tot i que a tu no t’ho sembla, segur que fas cara d’estranger perdut, la qual cosa fa
que la gent et miri interessada en qui ets?, d’on vens?, on vas?...
Reprenem el camí cap a la destinació d’avui cap a Ivaylovgrad per petits pobles dels
Ròdopes fins que, per sorpresa, ens trobem la carretera tallada..., jo no he vist cap
senyal!..., preguntem i tornem enrere fins a desviar-nos per on està indicat i comença
una pesada aventura per carreteres ínfimes (5904 i 5906) i el trajecte que havia de ser
de 35 quilòmetres (+/- mitja hora) per una bona carretera, es converteix en 75kms... i
més de dues hores!! per petites i oblidades carreteres abundoses de corbes i forats.
Però això si, gaudint d’una posta de sol amb uns colors rogencs extremadament
excepcionals, un espectacle grandiós.
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Finalment, cap a les 22.30 hs arribem a Ivaylovgrad (Ивайловград) i una mica més
enllà, on teníem posada la destinació d’avui, concretament a l’aparcament de la vila
romana d’Armira, on hi arribem sense cap problema doncs està ben senyalitzat. És un
lloc molt tranquil, un bon lloc on fer nit.
Coordenades: 41°29'56.6"N 26°06'27.7"E. Som a un pas de Grècia.
Dilluns 12 d’agost
A les nou som a la
porta
de
la
instal·lació, buida i
desangelada, atesos
per una dona que
s’acaba de llevar i
s’està pentinant.
Ens posen un vídeo
informatiu,
en
anglès, sobre la
troballa de la vila
romana, la seva
excavació
i
restauració.
Construïda cap el segle I d.C. i propietat d’un aristòcrata traci cobreix més de 1.000m2,
a part dels jardins.
Entrem, una mica més enllà, a la instal·lació i ens sorprèn que el conjunt està molt ben
restaurat i protegit en una moderna estructura molt ben condicionada. El volum i
varietat de la decoració en marbre és impressionant i únic als Balcans així com la
excel·lència dels mosaics que hi ha a les principals estances, destacant la grandiositat
del Triclinium. Estava equipada amb 22 espais, termes i fins i tot una fantàstica piscina
de la que en queda força. Però hi ha molt poca o gens informació. (5€ x 2pax).
Tot i la excel·lència del lloc, no sembla que tingui gaires visites.
Acabada l’agradable visita enfilem cap a Grècia, parem a Ivaloivgrad a omplir de
benzina i ens trobem a un búlgar que viu a València i ens confirma el que la intuïció ja
ens havia dit: que han perdut una generació. Als pobles hi queden els avis i ara
comença a haver-hi joves i nens, però que els de més de trenta anys estan fora del país
treballant. Tot això ho parlem davant d’una altra gran fàbrica abandonada que es cau a
trossos.
Passem la frontera Bulgària – Grècia sense cap problema. Tornem a ser a la UE!.

23

Tot i ser mig matí, fa força calor. La carretera és bona, recta i curta. Creuem tot de
camps de regadiu i algun poblet. Farem uns 30 kms de Grècia.
O sigui, en 30 quilòmetres passes de Bulgària a Grècia i d’aquí a Turquia.
Parem a Fylaky a fer un “Frappé”, un cafè batut amb gel molt típic de Grècia que vam
conèixer tornant de Turquia, a una terrassa sota una parra on quatre autòctons em
miren sorpresos. Seguim fins a Kastanies, el darrer poble grec on hi ha la frontera amb
Turquia i on ens passa una de les anècdotes del viatge.
Volem entrar a Turquia perquè a la molt
propera ciutat d’Edirne hi ha una gran
mesquita del mateix arquitecte que les
grans mesquites d’Estambul: Mimar
Sinan i quan vam ser a Turquia l’any 2012
no la vam visitar i ara ens agafava força a
prop i la volíem veure. Es tractava
d’entrar a Turquia, anar fins a Edirne,
visitar la mesquita, dinar, a ser possible
una “Pide” (una mena de pizza turca) i
marxar. Aquest era el pla.
Arribem a la frontera Greco-Turca i ens demanen la documentació del vehicle i ara, per
primer cop, la cara verda doncs ens diuen que per entrar a Turquia ens caldrà.
Li lliurem tot i...la carta verda està caducada des de maig! (Que és la data de renovació
anual de l’assegurança)...Nervis. Jo els hi vaig dir als de l’asseguradora que em calia i
que hi pensessin però ni ells ni jo hi vam pensar...i aquí estàvem.
Mitja volta i parem a la plaça de Kastanies. Truco a l’asseguradora però la cobertura és
nefasta i se m’acaba tallant la trucada sense que hagi pogut entendre’m amb ella. Més
nervis.
Torno a trucar i com puc aconsegueixo entendre’m i que m’enviïn per mail la carta
verda.
Be, ja la tenim, però en suport informàtic..., i ara que fem.
Mirem al voltant i només hi ha algun bar, l’ajuntament (tancat), i una farmàcia.
La Marta proposa la farmàcia com a establiment on, se suposa, que hi trobarem gent
de més nivell intel·lectual.
Entrem.
A dins la farmàcia hi ha una parella d’una edat similar a la nostra que ens mira
desganada. Nerviosos i acalorats i en un anglès bàsic l’hi exposem el problema a ella.
Ella fa venir al marit al que li tornem a exposar els fets... i ens mira sorneguer i ens diu,
molt tranquil, una frase que no oblidaré mai: “You are not the first” (No sou els
primers) i treu de sota el mostrador un paquet de fulls de color verd!!!. Acollonant....
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Aleshores li enviem, per mail, la carta verda que ens ha enviat l’asseguradora i ens la
imprimeix!... i ja està. S’han acabat els nervis.
Ja distesos, resulta que tenen un fill vivint a Corbera de Llobregat i que ells van estar a
Barcelona la passada primavera (i no els hi van prendre res!).
Enorme i eternament agraïts, els hi donem un dels sobres de pernil al buit que
portem... i tots contents.
Tornem a la frontera i els mateixos polis d’abans ens miren estranyats quan els hi
ensenyem la carta verda, aquest cop vigent!.
Allà ja ens comenten que no saben ben bé com anirà la cosa a Turquia perquè,
casualment avui, és la “Festa del be”, que és un dels grans dies de l’islam i no saben si
trobarem alguna cosa oberta. Provarem.
Passem, creuem la terra de ningú fins a fer una petita cua per entrar a Turquia. Allà hi
ha militars armats que no hem vits a cap altra frontera.
La Marta, avorrida, surt a fer una volta a peu a veure que hi ha. La cua avança molt
lentament fins que arribem a la cabina de la policia, mostrem la documentació i ens
demana 50€ (25 x pax) pel visat!. I decidim no pagar-li 50€ a Erdogan, a més tampoc
tenim clar com ho trobarem tot al ser festiu. Mitja volta. Ens quedem sense “Pide”.
Tornem a passar, per tercer cop, pel mateix lloc fronterer grec, amb els que ja som
quasi amics...
Volem dinar a Kastanies però no hi ha res, ni allà ni al poble anterior, pel que decidim
aprofitar que hi ha una autopista (51) i marxar fins a Orestíada, allà, al ser una petita
ciutat ja trobem de tot. Tot i que acabem dinant a un lloc on fan una mena de pollastre
a l’ast molt especiat, però després del matí que portem, qualsevol cosa ens va bé. El
sol apreta.
En acabar fem una volta pel centre però fa força calor, pel que acabem fent un (altre)
“Frappé” a una terrassa. I en acabat marxem, per tornar cap a Bulgària. (frappé i tallat
3.5€).
Agafem l’autopista 51, la mateixa per la que hem vingut i que tota la estona voreja la
frontera greco-turca, i des d’on veiem, lluny, Edirne i la seva desitjada mesquita, fins
que tornem a entrar directament a Bulgària prop de Svilengrad (Свиленград).
Enfilem cap al nord en direcció a la costa búlgara
però ja va sent hora de buscar lloc on dormir i,
després d’un dia força accidentat, decidim fer-nos
un homenatge amb una nit d’hotel.
Sense tenir idea de res de la zona, mirant amb el
mòbil triem la ciutat de Elhovo i, en ella, l’hotel
Kolhida, de tres estrelles.
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Doncs ja hi som. Elhovo (Елхово) és una polida ciutat provinciana amb una gran plaça
central on hi ha l’hotel, que és un gran edifici amb l’hotel, restaurant i terrassa de cara
a la plaça. Agafem una habitació i ens dutxem i rentem alguna petita cosa de roba.
Per cert, tal i com veurem en altres llocs, la dutxa no te cabina, ni mampara ni cap
protecció per l’aigua. Et dutxes i l’aigua cau sobre el wc o el que hi hagi, ho esquitxa
tot, i a terra hi ha un desaigua per on marxa l’aigua. Curiós.
Nets i polits baixem a sopar al restaurant de l’hotel.
Sopem “Tarator” una sopa freda de iogurt (com ha de ser a Bulgària!) i un pastís
de...no recordo.
Havent sopat fem una volta pel tranquil centre de la vila. Te un cert encant provincià
amb algunes botigues força clàssiques, un plats i olles, una jogueteria, una de roba,
llibreria. La gent està a les terrasses prenent la fresca.
Aquí també veiem moltes esqueles enganxades a les parets, sobre tot al lloc per on
passa més gent. És la seva manera d’informar al poble que tal o qual persona ha
traspassat.
Dimarts 13 d’agost
Esmorzem, també a l’hotel, unes torrades amb pernil dolç i formatge fos i gratinat,
cafè i suc. Doncs be, a Bulgària, un hotel molt digne com aquest, de tres estrelles ens
ha costat, sopar, dormir i esmorzar dues persones...25€!!!. Que continuï la festa!!
Marxem cap a l’est, direcció al Mar
Negre per agafar la costa búlgara el
més al sud possible i això passa per
travessar el massís de les muntanyes
Strandzha fins a Malko Tarnovo
(Малко Търново ) per la 79 i després
per la 908. Som, altre cop, molt a
prop de Turquia, hem hagut de
voltar la Turquia-Europea al no
poder/voler entrar-hi.
Passem per Zvezdets (Звездец) on
veiem un atapeït niu amb quatre
cigonyes!
dalt
d’un
poste.
Comencem a veure el mar de lluny.
Seguim i ens desviem una mica fins a
Brashlyan (Бръшлян) on han tingut
la cura de mantenir la etnografia de
l’indret preservant el patrimoni
material i immaterial de la regió, la
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qual cosa es fa palesa en que moltes de les cases encara llueixen el seu estat antic, fins
i tot hi ha una petita casa museu i en que, des del poble, surten rutes en tot terreny
per endinsar-se en el massís. Son cases grans, de fusta, de dues plantes, amb jardins
més o menys cuidats, els carrers estan sense asfaltar i fem una volta, sols, no hi ha cap
turista, ni estranger ni local. Molta calma.
Voltant veiem unes dones grans vestides amb el (suposem) típic vestit tradicional i en
seguim una fins que arriba a un recinte, obert, on hi ha una mena de petit museu a
l’aire lliure amb estris dels camp i un cobert on ja hi ha altres dones i, segons deduïm,
és un museu viu a l’aire lliure, tota una troballa!. Un cop ja hi són totes, totes ben
guarnides amb el vestit tradicional, cadascuna desplega les seves manualitats o bé les
fa allà davant teu.
En hi ha una, de més jove, que parla anglès i ens explica el que veiem, que és un poble
que han fet l’esforç de mantenir-lo, que allà exposen una mica de la història del poble
amb objectes i fotos i que el que ven cadascuna d’elles és fet per ella mateixa i ... com
no podia ser d’altra manera..., acabem sucumbint i comprant..., concretament la
Marta es compra unes sabatilles fetes d’una pell extra fina i guarnides amb brodats de
coloraines. (7.5€!).
Seguim fins a Malko Tarnovo (Малко Търново), la capital regional, una petita,
tranquil·la i buida ciutat, ja molt a prop del territori turc.
Parem a dinar en un parc de la ciutat. Tot plegat és un lloc sense cap al·licient.
Dinem i baixem cap a la costa del mar Negre per agafar-la des del sud i arribem al mar
per Athopol (Ахтопол), una vila turística sense més atractiu que la costa. Aparquem i
baixem fins al mar tot fent un passeig i ens asseiem en una terrassa a fer un cafè i
decidir que fem.
Ens mirem les referències dels càmpings de la zona i decidim anar a Kiten (Китен) on hi
ha el càmping Kiten (és lògic, no?).
Arribem al càmping, ubicat a primera línia de mar. És un càmping immens, caòtic, amb
bungalows molt rònecs i d’altres de menys. Hi ha campistes que tenen muntades
botiguetes on venen fruita i refrescs. No hi ha parcel·les senyalitzades el que afegeix
més caos al lloc. Hi ha un parell de bars i botigues i un restaurant força bàsics. Hi ha
avancés construïts amb tota mena de materials, amb instal·lacions de llum i aigua
sorprenents. Dutxes precàries amb
dipòsits d’aigua pintats de negre o
circuits de tubs també negres perquè
s’escalfi l’aigua.
La platja és llarga i maca, de sorra força
blanca, amb força “xiringuitos” i el
camping te força ombres.
Però el conjunt és agradable i la gent
força correcta i tranquil·la.
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Acampem en un lloc, prop de l’entrada on hi ha molta ombra i herba. S’hi està bé.
Coord.: N 42°14'21", E 27°45'57"
Dimecres 14 d’agost
Dia de platja.
Al matí anem al poble de Kiten a fer una volta. És el típic lloc turístic amb carrers plens
de botigues de tota mena d’articles inútils, botigues de menjar, de roba i de tot una
mica. És el mateix patró d’ahir a Athopol o de qualsevol vila turística, amb la diferència
que aquí el turista és tot nacional.
De camí a Kiten li preguntem a un home
si aquell camí és el correcte i ens
contesta amb un “Da” i movent el cap
de costat, amb un gest de negació!...,
com que no?. I aleshores recordo, i me
n’adono, de que aquí també, quan fan
el gest d’afirmació amb el cap, el
mouen de costat, i el gest negatiu és
amunt i avall, al contrari que aquí (i
potser a tot el món!)...un merder
divertit.
Fa dies que em vull tallar el cabell, que
és una tradició que hem mantingut en diversos dels nostres viatges, i en aquest cas
també ho vam decidir així i fins ara no havíem trobat cap barber que ens fos
culturalment interessant, però ja no aguanto més i entro en una perruqueria “unisex”,
on una noia, molt professional, em talla el cabell. (7.5€).
Comprem peixet fregit, per dinar, que és un dels plats de carrer búlgars. Fast-food
búlgar!.
Tornem al càmping i anem a la platja.
Dinem el peixet fregit i arròs negre (Nomen). Migdiada. Més platja. L’aigua te molt
bona temperatura. Ens banyem molt a gust. La gent és molt tranquil·la.
Dijous 15 d’agost
Ens llevem aviat, esmorzem i marxem fent una primera parada a Sozopol (Созопол) ,
un poble ubicat en una península amb cases antigues i carrers empedrats que mereix
un passeig.
Aparquem a l’entrada del nucli antic al costat d’una zona de mercat (fix) on hi ha
botigues de fruita i verdura, carnisseries, drogueria, begudes. Les botigues són
barracons precaris, contenidors o vagons de tren (!)
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Entrem al nucli antic tot passejant. Les cases que donen al mar són, totes, restaurants
amb bones vistes, hi ha placetes i alguna església. La Marta es compra dos parells de
sabates (!) per 43€...noves eh!. Acabada la volta, camí de la furgo, anem al mercat on
comprem fruita, salsitxes, mel (1kg:5€) i una cervesa per la col·lecció d’en Joan.
Seguim cap al nord i parem a Nessebar
(Несебър), que és molt similar a
Sozopol però una mica més gran i ben
conservat i per això la UNESCO ho va
declarar Patrimoni de la Humanitat.
A l’igual que Sozopol, el poble està en
una península a la que s’hi arriba per un
pont amb el mar a les dues bandes que,
en fotos antigues, es veu que era una
senzilla llenca de sorra. Hi ha uns grans
aparcaments de pagament a ple sol, on, sense cap altra opció, has d’acabar aparcant
doncs al poble només hi entren els serveis i els veïns.
Iniciem el passeig quan el poble ja està de gom a gom. Tot i això, el lloc està força be,
amb laberíntics carrers empedrats i grans cases de fusta en molt bon estat de
conservació i habitades per autòctons. Hi ha vàries esglésies medievals. Evidentment
també hi ha moltes botigues de records i diversos objectes i molta gent, que aquí no és
només autòctona, també hi ha estrangers, molts russos.
Veiem que en un dels restaurants fan “Pide”, la mena de pizza turca que volíem menjar
a Turquia on vam decidir no entrar, pel que decidim menjar-ne aquí.
Havent dinat, acabem la volta i marxem cap a Varna, no parem a Burgas perquè tenim
entès que és una gran ciutat sense cap atractiu.
De camí baixem fins a la platja de Kamchiya (Камчия )(Coord.: 43°01'53.1"N
27°53'15.9"E) que sembla un molt bon lloc on passar-hi la nit lliurement, junt a la
platja. El lloc està al final d’una carretera que passa al costat d’una gran i luxosa
urbanització que segueix fins a la platja, una immensa platja de fina sorra blanca amb
algunes dunes. Un bon lloc.
Ens banyem per espavilar-nos una mica
i, en acabat, ens dutxem a la furgo per
treure’ns la sorra.
Arribem a Varna (Варна), aparquem al
centre i seguim les indicacions per anar
al complex de les Termes Romanes. Un
immens recinte de 7.000 m2 del segle II
i que són una de les més grans
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d’Europa. El recinte disposava de tots els serveis de les termes, a més de botigues al
seu exterior. És una pena l’estat d’abandonament, tot i que es paga entrada, amb
restes per tot arreu, trossos de frisos romans de marbre, columnes o capitells
escampats pel terra. Espais plens de runes, herbes que creixen on no toca...una pena!.
Tornem cap al centre tot veient força edificis, de principis del segle XX, que van tenir
millors temps. Hi ha força gent al carrer passejant en un ambient molt familiar. A la
plaça del davant del teatre de la òpera hi ha una orquestra i unes noies cantant àries.
Ens hi quedem una estona gaudint de l’espectacle. Hi trobem uns catalans també
escoltant. A aquesta hora de la tarda és molt agradable passejar i gaudir de la ciutat i
les seus espectacles.
Marxem quan ja fosqueja, tornem a fer camí cap a l’interior del país, per l’A-2, i al cap
de poca estona sortim de l’autopista prop d’Slanchevo i arribem al “Bosc de Pedra”
(Побитите камъни), concretament al seu aparcament per tal de visitar-ho a l’endemà.
Coordenades: 43°13'41.4"N 27°42'18.6"E
Divendres 16 d’agost
Una de les avantatges, o opcions, de viatjar en furgo és la de apurar el dia fins al
màxim i llevar-te ja al lloc on vols estar a l’endemà.
I aquest és el cas, ens llevem a l’aparcament del “Bosc de Pedra” i entrem dels
primers, tot i que els primers han estat els catalans que vam trobar ahir escoltant
òpera a Varna!!.
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Aquest lloc NO és un bosc d’arbres fòssils, si no “simplement” un lloc on la erosió ha
modelat unes capricioses formes cilíndriques que recorden als troncs dels arbres i així
s’ha guanyat el nom. És un indret a l’aire lliure, on pagues per entrar, tot i que..., i fas
una volta pel curiós lloc. És una mena de platja, doncs el terra és de sorra, i aquí i allà
hi ha els “troncs” de pedra, grans o molt grans i drets o tombats on es pot veure també
la seva estructura buida per dins. També hi ha algun turonet on es pot veure com es
van anar formant, al fons del mar, aquelles curioses estructures amb el pas dels segles.
També és força fotogènic.
És un lloc realment curiós i molt proper a Varna, tant proper que alguns dels seus
visitants veiem que hi arriben en taxi.
Seguim cap a l’interior del país i parem
a veure el “Cavaller de Madara”
(Мадара) que és un relleu esculpit a la
paret d’una muntanya que la UNESCO
ho va declarar Patrimoni de la
Humanitat (llocs que sempre són
objectius en els nostres viatges).
Hi arribem i aparquem en un lloc
proper on he vist en algunes cròniques
que t’hi pots quedar a fer nit (Coord.:
43°16'33.7"N 27°07'01.3"E) i des d’allà
accedim a la muntanya (5€ x 2pax), primer fent un breu passeig pel bosc fins les restes
d’una fortalesa, una cova i una petita capella entre les roques per pujar després cap al
cavaller pròpiament dit.
El relleu representa un cavaller clavant una llança a un lleó que jeu als peus del seu
cavall. Un àguila vola davant el cavaller, i un gos li corre al darrere. El conjunt està
datat al voltant del 710.
Un cop al davant, o més ben dit a sota, perquè està a uns quants metres d’alçada,
quedem una mica decebuts doncs com deien a la sèrie “Oh Europa” ens l’imaginàvem
més gran i, pel nostre humil enteniment, aquest reconeixement de la UNESCO és una
mica (força) justet, tot i que esculpir allò amb la tecnologia de l’any 710...però...., ens
ho mirem una mica decebuts, sembla que com tothom, i marxem del lloc cap al nord,
direcció al Danubi.
De camí, parem a Isperih (Исперих) a dinar a un restaurant a peu de carretera
casualment regentat per un pare i un fill que van treballar a Espanya i, per tant, ens
entenem força bé. Dinem 2 kofte a la brasa, una sopa, una amanida, begudes i dos
cafès per..7€. Tot està molt bo, fins i tot el pa. Per una altra casualitat, a mig dinar
entren a l’establiment una parella de Girona que venen de la tomba a on anem
nosaltres i intercanviem informació de la tomba i del dinar.
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Havent dinat seguim fins a la Tomba Tràcia de Sveshtari (Свещарска гробница), que
està sola, sota un túmul, en mig de camps de conreu.
Fem una vista guiada en anglès,
nosaltres i unes noies franceses (10€ x
2pax). La tomba impressiona doncs està
molt ben conservada tot i ser del segle
III. Hi ha una moderna porta que dona
accés al recinte funerari mantingut a
20º de temperatura. Hi ha una primera
sala on hi ha algunes restes trobades al
lloc i on et fan posar una mena de
peücs de paper per accedir al segon
recinte on hi ha la, pròpiament dita,
tomba. La tomba està perfecta i encara es pot apreciar alguna mostra de pintura.
Juntament amb els reis que hi havia s’hi van trobar enterrats els cossos de dos cavalls
als peus dels reis (els seus cavalls?) i més enfora altres sis cavalls, un gos i un porc.
Dins la cambra mortuòria hi ha un seguit d’escultures (cariàtides) en relleu que
guarneixen i sostenen el sostre de la cambra.
La tomba es troba a sota d’una falsa colina doncs hi ha una gran bòveda, força per
sobre de la tomba, que permet la completa visualització de la tomba i fer una volta al
seu voltant per poder admirar-la des de tots els seu angles. Tot i que des de fora la
colina te un aspecte “normal” de terra amb herbes, per dins és totalment buida.
Espectacular.
És una de les millors instal·lacions de monuments que hem visitat.
A fora, en tot el que és el recinte, hi ha una altra tomba que s’està excavant i que es
pot intuir per un forat que hi ha a la porta, i alguna altra resta per la zona.
Tot el lloc, l’entorn, ofereix una calma molt especial.
Seguim cap al nord, cap al Danubi, fins a Ruse (Pyce), una ciutat a la riba del gran riu
que va tenir millors temps passats tal i com es pot apreciar en les decorades i
multicolors façanes dels edificis, majoritàriament tancats, que s’ubiquen a les
principals vies de la ciutat. Fem una volta pel seu centre, força espaiós, hi ha gent
passejant, però tampoc gaire.
Ja al final de la tarda marxem cap al lloc on farem nit, a l’aparcament del monestir
d’Ivanovo (Ивановски скални църкви) on s’hi arriba des del poble del mateix nom i
per una petita carretera, amb molts forats, que s’acaba allà.
No hi ha ningú, sopem a fora escoltant els ocells. (Coord.: 43°41'41.3"N 25°59'13.0"E)
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Dissabte 17 d’agost
El monestir d’Ivanovo és un altre indret búlgar que la UNESCO va declarar Patrimoni
de la Humanitat.
El camí que hi puja forma part dels
camins del parc Rusenski Lom que,
diguem-ne, ja no funciona... És un
corriol que puja per la muntanya fins
arribar a la carena des d’on es tenen
unes esplèndides vistes de l’entorn i de
la vall del riu que dona nom al parc. Des
d’allà es baixa una mica i s’accedeix al
recinte monacal.
Es tracta d’unes estances excavades a la
roca cap a l’any 1.360 amb unes
esplèndides figures pintades a la roca en força bon estat de conservació. Al fons hi ha
un balcó de quan es va excavar per arqueòlegs francesos i en van restaurar el lloc.
És molt petit però molt acollidor i admirablement construït en la mateixa ànima de la
muntanya i en un indret com aquell.
De baixada, anem a la botiga de records (i al wc), on (altra casualitat) la dependent
parla un correctíssim castellà doncs va estar uns anys a Tarragona i amb la que parlem
de tot una mica. Entre altres coses li preguntem per unes cintes vermelles i blanques
que hem vist penjades de les branques de llocs de culte i ens explica que són peticions
de salut que es pengen a la primavera.
Li comprem unes estovalles verdes i un punt de llibre.
Anem fins a Cherven (Червен) on hi ha un castell encimbellat dalt d’un penya-segat.
Però si no s’hi va..., tampoc passa res.
Agafem la ruta cap a Veliko Tarnovo i,
de camí, el cotxe de davant nostre
atropella una cabra!. Un moment abans
hem vist a un pastor, un home gran,
amb unes poques cabres i una vaca
però, suposem, aquella se li va esgarriar
i quan volia tornar amb el ramat ha
creuat la carretera just pel davant del
cotxe que ens precedeix!....quin
ensurt!.
I quin drama!, la cabra mig rebentada
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que es vol aixecar i ho fa però torna a caure amb una ferida a la pota, el cotxe de
davant amb el morro i el radiador rebentat, tot són crits i lamentacions. Tots ens
quedem aturats sense saber ben bé que fer, però no hi ha res a fer.
Amb cura esquivem “l’escena del crim” i seguim...., molt trist!.
Arribem a darrera hora del matí a Veliko Tarnovo (Велико Търново), una antiga
capital de Bulgària, construïda dalt d’una muntanya amb la gran fortalesa o ciutadella
de “Tsarevets” que domina tot l’entorn. Aconseguim aparcar gràcies a la intervenció
d’un “amable ciutadà” que ens indica on ho podem fer per un mòdic preu (4€)..., que
hi farem!. (C/ Maxim Raykovich, Coord.: 43°04'45.7"N 25°38'40.2"E)
Des d’allà mateix pugem per unes escales que ens porten directes fins la plaça des d’on
s’accedeix al recinte fortificat i enfilem cap al castell. Fa força calor. Entrem a la
espectacular ciutadella i anem veient els murs i les torres, passegem fins la part més
alta, on hi ha el castell i l’església (com ha de ser!). La grandiositat del recinte s’entén si
es pensa que incloïa unes 400 vivendes i 22 esglésies que van ser destruïdes amb
l’arribada dels otomans. En acabat baixem i al sortir veiem que “sembla” que ens calia
entrada per fer el que hem fet però no ens n’hem adonat...o sí!....
Passegem fins el barri de Samovodska Charshiya, on hi havia els antics basars, buscant
ja un lloc on dinar. Veiem moltes cases d’artesans força ben conservades, però hi ha
molta gent i res ens acaba de fer el pes.
De tornada cap a la furgo passem per un lloc que ens crida l’atenció, una taberna en
unes escales que baixen. Dinem conill amb bolets (!) i “Gyuvetche” un plat tradicional
búlgar un gran bol de fang amb patates, ceba, tomàquet, carn picada i un ou al
damunt. Tot plegat molt bo. Dinar i begudes per 13€. Dinem molt bé.
Marxem cap un dels llocs que tenim ganes de veure, el recinte etnogràfic d’Etar. Un
lloc que val la pena visitar.
Etar o Etara es un llogarret
perdut al centre del país
però que ha aconseguit
reunir tot de construccions
autòctones en un mateix
recinte on, gràcies a la
força de l’aigua, s’hi van
desenvolupar
tot
d’activitats
industrials
artesanals i que la gent de
la comarca s’ha preocupat
de mantenir al llarg del
temps.
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Ara és un idíl·lic recinte, perfectament condicionat per rebre visitants, amb
aparcaments i serveis de tot tipus on, tot passejant, pots anar veient a diversos
artesans treballant en el que en són especialistes. Torners de fusta, terrissaires,
ferrers, pintors d’icones, guarnicioners, pastissers, fusters o filadores, i altres que no
recordo, van treballant en els baixos de les cases, on venen els productes que elaboren
mentre que les plantes superiors de les cases són visitables per veure com vivien els
nostres/seus avantpassats.
És un autèntic jardí amb un rierol i un canal d’aigua d’on surten altres canals que
alimenten les turbines dels artesans que mouen moles i molins per fer anar torns per
treballar la fusta, pedres d’esmolar o martinets de ferrer. Hi ha una caseta on
elaboraven formatges i una curiosa instal·lació per assecar prunes!. En una de les cases
expliquen com feien oli de nous!. Pastissers que venen galetes o pintors que elaboren
unes fantàstiques icones (que em quedo amb les ganes de comprar!). Un fuster que
ven joguets, estris de cuina o pintes de fusta. Una dona elabora vistosos teixits de llana
per casa. Un interessant taller d’estris de banya!. I, finalment, acabem rendint-nos i
comprant un cinturó de pell per mi.
També hi ha l’escola o l’església, situada al centre del recinte amb un gran campanar
que marcava el ritme de vida del poble.
Un lloc perfecte on passar una tarda, sobre tot amb nens.
Coordenades: 42°48'11.6"N 25°20'57.9"E. Preu: 6€ x 2 pax.
Amb un excel·lent regust de boca i amb la calma que l’artesania encomana marxem
cap un dels, si no el que més, lloc estrany del viatge: Buzludzha
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Som en plena serralada dels Balcans que donen nom a una gran zona geogràfica que
abasta a varis països de la zona i hi pugem per la carretera 5 fins arribar al port de
Shipka on ja hi ha un memorial de l’època comunista i on agafem una petita carretera
en força mal estat que encara puja més amunt. Des del coll hi ha 12 quilòmetres de
carretera, purament alpina entre fagedes i avetoses, que es va enfilant fins arribar a
una zona on hi ha algun establiment i un senyor que ven vins i melmelades. Seguim
més amunt fins a sortir del bosc tot arribant a un lloc on la estètica comunista assoleix
tot el seu esplendor doncs hi ha un gran monument d’unes mans que aguanten unes
torxes i des d’on ja es veu Buzludzha, encara més amunt.
Seguim, la carretera millora una mica, i arribem al cim.

Per si el nom ja no fos prou estrany, el lloc encara ho és més.
El monument de Buzludzha (en búlgar Бузлуджа), estratègicament ubicat al cim de la
muntanya del mateix nom, de 1.441 mts d’alçada, es un del majors monuments
ideològics erigits a Bulgària. Es va construir l’any 1.981 amb motiu d’un congrés del
partit comunista búlgar i coincidint amb els 1.300 anys d’història del país.
L’edifici, que, evidentment recorda a un “Ovni”, actualment abandonat, te dues grans
parts: una sala per congressos i una torre de 50 metres d’alçada, tot construït en el
més pur estil soviètic de formigó i ferro.
Tot això està allà a dalt i caient-se a trossos dia a dia. Per seguretat, no s’hi pot entrar
doncs tots els accessos estan tancats i segellats i, fins i tot hi ha un vigilant dia i nit.
Llàstima perquè l’interior deu ser literalment al·lucinant.
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Arribem a dalt a temps de veure la posta de sol que dona al monument un aire encara
més extraordinari. Fem moltes fotos. És molt fotogènic.
Aparquem la furgo a l’aparcament de més avall doncs és el més pla i hi passem la nit.
Fa fresca doncs som a una bona alçada i fa una mica de vent.
La visió del cel nocturn és excepcional i hem ensopegat la lluna plena!. Indescriptible.
Ja de nit arriba una VW T-2 preciosa que també hi passa la nit, així com un turisme.
Coordenades: 42°44'08.0"N 25°23'47.4"E
Diumenge 18 d’agost
Veiem sortir el sol i el lloc segueix sent absolutament extraordinari. És una barreja
d’al·lucinació, grandiositat, estranyesa, sorpresa i espectacle que et captura la mirada i
no la pots enretirar. És hipnòtic.
Fem una altra volta al monument i fem més fotos.
Des d’allà dalt ja veiem la Vall de Kazanlak cap on baixarem ara.
Doncs baixem, per una carretera diferent de la que vam pujar i en força millor estat,
tot i que revirada.
A l’arribar a la vall, a la cruïlla amb la carretera 5, hi ha un gran monument a Dimitar
Blagoev, fundador del socialisme búlgar.
La vall de Kazanlak es coneguda perquè s’hi localitzen un seguit de tombes reials
tràcies de diversos estils i estats de conservació que composen un important conjunt
històric, una autèntica “Vall dels Reis” que inclou unes mil tombes (!) uns segles
anteriors a Jesucrist, tot i que no totes estan excavades i/o restaurades que la UNESCO
va declarar Patrimoni de la Humanitat.
A això s’hi ha d’afegir que també és la capital de les roses, doncs a la primavera es
cullen tones de roses que s’hi cultiven i amb les que es fa de tot, des de incomptables
articles de perfumeria fins a xocolata, tot amb un perfumadíssim aroma de rosa pel
que també es coneix com la “Vall de les roses”. Un bon conjunt, doncs.
Evidentment, al juny, hi ha les festes de la collita de les flors al voltant de les quals gira
l’economia de la vall.
Però abans d’anar cap a Kazanlak,
girem a la dreta cap a Shipka (Шипка),
per visitar les primeres tombes tràcies.
En primer lloc visitem el conjunt de tres
tombes de “Helvetia”, “Griffins” i de “
Shushmanets” que estan molt properes
formant un conjunt i amb un centre de
recepció de visitants.
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Anem al centre de visitants on trobem un home que parla un perfecte francès i que
ens fa una introducció del conjunt funerari. Comencem per la Griffins on hi pots entrar
i gaudir de la seva construcció. Consta d’una cambra rodona coberta amb una cúpula
amb les portes exposades al vestíbul. Una elegant construcció.
La segona tomba, Helvetia (que es diu així per qui va pagar les excavacions...), una
mica més luxosa i guarnida, també amb unes portes batents que tancaven la cambra
que encara llueix amb restes de pintura i estuc de pols de marbre.
I la tercera i més espectacular, Shushmanets, que fins i tot te una avantcambra amb
una columna central i la cambra funerària guarnida amb frisos i figures d’estil grec, que
era la tendència artística de l’època.
En aquesta hem trobat al senyor que parla francès que explica que totes les tombes
tenen la porta mirant al sud, mirant cap a la capital del regne traci “Seuthia”. Que les
tombes, un cop enterrat el rei, eren cobertes de terra, deixant la porta vista. Que
algunes tombes eren també utilitzades com a temples. També ens explica que, davant
l’arribada dels exèrcits romans, els tracis van cobrir totalment les tombes per evitar
saquejos i per això s’han mantingut, força bé, fins als nostres dies. També ens explica
que és habitual la troballa de restes de cavalls i de gossos enterrats prop dels reis.
Hi ha molt poca gent. Trobem a quatre catalans.
Segona parada. Tomba del rei Seuthes III ( a
l’entrada de Shipka). També és un complex amb
un passadís d’entrada, força llarg, fins a una
avantcambra que tanca amb unes portes amb el
cap de la Medusa mitològica. Dins la tomba,
pròpiament dita, hi van trobar el casc, les
espinilleres i la meravellosa corona de fulles de
roure d’or i a l’entrada de la mateixa el
formidable cap de bronze amb l’efígie del rei que
vam veure al museu de Sofia.
Aquí trobem un autocar de turistes japonesos.
Tercera parada. Tomba d’Ostrusha. Aquesta
també està aïllada, sota d’un fals monticle i també està climatitzada i és com altres,
una gran bloc cúbic de granit, d’unes dues-centes tones de pes, que portaven de força
lluny i està coberta d’un gran segon bloc, més o menys treballat que fa de tapa del
sarcòfag. A més, aquesta tomba, te la particularitat de tenir el sostre molt treballat i
guarnit amb una mena de caselles amb pintures, al centre de les quals hi ha el sol i de
les que, pràcticament, només queda una d’identificable amb la imatge del cap d’un
jove, aparentment amb el per roig!. Aquesta tomba, igual que la Sveshtari, a l’estar
sota la cúpula del fals monticle permet fer una volta sencera al voltant seu i veure els
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treballs realitzats. En aquesta visita ens acompanya una guia/cuidadora que parla un
correcte angles que ens acompanya a nosaltres i a una parella de nois francesos.
I ara ja si, anem cap a la
quarta
parada:
la
tomba de Kazanlak
(Казанлък).
Aquesta
tomba està ubicada en
un parc de la ciutat i, de
fet, el que es visita, és
una rèplica de la
tomba, no la real que
està molt a prop de la
còpia. Però si no t’ho
diuen, ni te’n enteres.
Aquesta tomba és de
les més vistoses doncs
està guarnida, tant a
l’interior com a l’exterior. A la cúpula hi ha unes fantàstiques pintures amb escenes de
la coronació del rei i altres delicadíssimes figures, sobre tot les de les dones i els
cavalls. És tota una mostra d’elegància artística.
En aquesta hi ha més de gent, però en cap d’elles hem tingut problemes per visitar-les
i/o entrar en les zones habilitades. El preu habitual ha estat de 3 € x pax x tomba.
Anem a la ciutat a visitar
el museu d’història que
ens decep força doncs
és gris i fosc amb
instal·lacions
molt
bàsiques (estil búlgar)
on podem veure alguns
dels objectes que no
estaven
al
museu
nacional
de
Sofia.
Podem veure la corona
d’or de fulles de roure,
el casc i les canelleres de
la tomba de Seuthes III.
No hi ha cap traducció a
l’anglès de cap de les mostres ni objectes. Les poques explicacions són mínimes i. Tot
plegat, està molt mal il·luminat.
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Anem a dinar a qualsevol lloc que trobem. Ens comprem uns trossos de pizza i la típica
llesca de pa búlgara amb pernil dolç i formatge fos, que ens mengem en un banc per,
acte seguit, fer un cafè en una elegant pastisseria-cafeteria, tot plegat per 5€.
Havent dinat anem al museu de les roses que han donat fama a la ciutat i la seva vall i
també ens decep força doncs tracta el tema de forma molt superficial, potser al juny
quan en fan les festes deu ser millor.... La instal·lació és més moderna però tampoc és
gran cosa. Comprem sabó i crema per els mans amb aroma de roses.
Marxem una mica decebuts de la ciutat que no de la vall que recull un conjunt de
tombes molt dignes de ser visitades.
Anem cap a una altra de les destinacions que també em feia molta il·lusió de visitar, la
cova Devetashka (Деветашка), situada a mig camí entre Letnitsa i Lovech.
L’entrada al camí que hi porta no és fàcil de trobar però tampoc tant... Un tram de
camí i arribes a l’aparcament. Des d’allà passes per una teòrica barrera on has de pagar
però el control és molt lax. A nosaltres mateixos, com que el tio està fumant a l’ombra,
passa de moure’s fins la guixeta i ens deixa passar mentre xerra amb els col·legues. De
totes formes només valia 3 Levs (1.5€ x pax...)

La cova és un immens forat amb una entrada d’uns quaranta metres d’amplada i uns
trenta d’alçada que donen pas a un espai de 2.400 metres quadrats que, ja dins de la
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cova, arriba a alçades de entre seixanta i cent metres!, a tot això cal afegir que al
sostre de la cova hi ha uns immensos forats que fan de lluernes naturals que
converteixen el conjunt en un lloc màgic a qualsevol hora del dia. A més, l’entrada de
llum del sol fa que, a dins de la cova, per la que, a més corre un rierol, hi hagi
vegetació, hi hagi vida, la qual cosa, juntament amb els coloms que l’habiten composa
un hàbitat molt estrany. És una cova, però no acaba de ser-ho; hi ha el riu i la
vegetació, però també hi ha indrets on només hi ha terra seca. Un espectacle natural.
En aquesta cova sembla que s’hi va instal·lar alguna indústria perquè hi ha estructures
abandonades que semblen indicar-ho, també hi van rodar algunes escenes de no se
quina pel·lícula amb l’Stallone... i no m’estranya perquè el lloc és extraordinari!.
A part d’això, hi algunes part, més fondes, de la cova que no són visitables doncs es
veu que hi ha una gran població de rats-penats que mereixen protecció..., no els veus
però es poden sentir els seus xiulets.
En resum, és un lloc molt especial, molt fotogènic i molt poc turístic (tot i que ens hi
vam tornar a trobar al grup de catalans), de fàcil accés, que es veu en poca estona i és
preciós.
Per cert, el guia del grup de jubilats catalans ens confirma que no porta als seus grups
als museus de Kazanlak perquè són una m....
Coordenades aparcament: 43°14'11.2"N 24°52'57.8"E
Tot i ja ser una mica tard, decidim anar cap a Lovech (Ловеч), on hi ha un pont cobert
similar al de Luzerna (Suïssa) que ens crida l’atenció.
De camí, busquem un lloc on fer nit amb l’aplicació Park4nigt.com, però no en trobem
cap que ens faci el pes, i ha estat un dia de nombroses visites i estem una mica cansats
pel que ens decidim a anar, altre cop, a un hotel. I just al costat del pont trobem un
hotel, l’hotel Lovech, també de tres estrelles i que també està molt bé, tot i que seria
l’escenari ideal per rodar una pel·lícula de James Bond de l’època de l’enemic soviètic.
Seria perfecte. La decoració amb vidres i miralls, les moquetes i les làmpades són de
quan van fer l’hotel i encara hi són.
Aquest hotel ens costa 30€ per dormir i esmorzar!.
Una bona dutxa, rentar roba interior i sortim a veure el pont i fer un passeig. Hem
preguntat per un lloc on sopar i ens indicat una plaça a l’altra banda del riu Òssam.
Al pont tot son botiguetes però ja estan tancades i a la plaça “Todor Kirkov” hi ha tot
de bars, terrasses i restaurants. Hi fem una volta i en triem un que te un aspecte
immillorable, el restaurant Drakata (Драката) on sopem una mena de plat típic
consistent en un plat calent en el que hi ha una muntanya de patates amb bacon i
formatge fos i la Marta demana un plat, també força atractiu, consistent en una base
de pollastre, amb pernil a sobre i poma al damunt. I de postra...suflé de xocolata...
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Breu passeig de tornada a l’hotel, per pair una mica, i a dormir que ha estat un dia
currat....
Dilluns 19 d’agost
Ens llevem i esmorzem a l’hotel,
pràcticament sols en un gran menjador
on sembla que d’un moment a l’altre
sortirà un espia rus del darrera de les
cortines.
Havent esmorzat tornem al pont cobert
on tot just comencen a obrir les
botigues de records, artesania, algun bar i la oficina de turisme de Lovech. Res massa
interessant a part del pont cobert en sí com a concepte medieval de zona comercial
coberta.
Tornem a l’hotel i, just a l’arribar entrem a l’edifici amb un home amb un maletí, anem
al mostrador a demanar el compte i el senyor també s’hi adreça. Aleshores la noia de
recepció ens mira a tots i assenyala a la Marta... Resulta que aquell home és un policia
que ve a preguntar per ella...!
Sembla ser que al posar les seves dades a l’ordinador de l’hotel, que a la vegada envia
les dades a la policia (com es fa aquí), es va aixecar una alerta de no sabem que... Amb
l’ajut de la noia de recepció fem una conversa a tres bandes i ens ensenya un
document... en ciríl·lic!. Després d’una bona estona de neguit arribem a la conclusió de
que, evidentment, hi ha una errada a algun lloc. Si be és cert que les dades que porta
el policia inclouen el nom i el número de passaport de la Marta, la resta de dades no
són correctes per la qual cosa, tot i que no acabem d’entendre que pot haver passat,
tot s’acaba bé.
Tot plegat és força estrany perquè a aquestes alçades del viatge ja hem passat per no
se quantes fronteres i ens hem allotjat en no se quants establiments i en cap hem
tingut cap problema..., un petit ensurt. Una anècdota més!.
Anem cap a Troyan (Троян) on sembla ser que n’és típica la ceràmica. Mirem pel poble
i no trobem res però just a la sortida del poble trobem un gran magatzem de
ferreteria, jardineria i estris per la llar on en trobem. Comprem uns bols per amanida.
Tot i que ja estem adaptats al país i ens agrada, els nostres cervells han fet un clic, i ja
no ens estimula veure la resta de llocs que tenim prèviament seleccionats. Ens queden
per veure altres monestirs i ja n’hem vist varis, hem vist les serralades dels Pirin, dels
Ròdopes i els Carpats, ens hem banyat al Danubi i al mar Negre, hem vist pobles i
ciutats destacades.
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Hem decidit marxar de Bulgària cap a l’estimada Albània, cap a l’idíl·lic llac Ohrid.
Som en plena serralada dels Balcans, des de les alçades les verdes valls es veuen grans
i humanitzades.
Visitem Koprivitsha (Копривщица) un
idíl·lic poble al sud del país, en mig de
les muntanyes, farcit de cases
monumentals
i
d’història
del
renaixement búlgar post-otomà. Tot el
poble està adreçat cap al turisme amb
amplis
espais,
aparcaments
i
senyalitzacions, i bars i restaurants.
Però no hi ha cap mena d’aglomeració
enlloc. Fem un passeig tot veient
nombroses i espectaculars cases (de
fusta)que són, en conjunt, les més maques que hem vist fins ara. Hi ha construccions
com l’escola o l’església que són autèntiques belleses arquitectòniques amb acolorides
façanes. Totes les cases han tingut un excel·lent manteniment i fan força goig. És curiós
com, en un petit poble com aquell, lluny de tot, lluny de qualsevol de les grans ciutats
búlgares, s’ha arribat a acumular aquell conjunt de construccions pràcticament
monumentals. Han aconseguit mantenir aquella arquitectura on no destaca cap edifici
més alt que l’altre. És un poble molt digne de ser passejat amb calma.
Marxem i en un lloc de la carretera trobem un paratge amb una font, un mirador i una
taula on dinem fantàsticament.
Seguim marxant de Bulgària i continuem per la ruta que ens indica el GPS i ens fa una
mala jugada doncs ens porta per una ínfima carretera mig abandonada on trobem
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cavalls, un cérvol i...de cop i volta ens trobem una bassa amb una trentena de búfals!!
(o més segurament búfales) rebolcant-se i refrescant-se en l’aigua i el fang. Sembla
increïble però allà estan... sense cap construcció a prop, sense cap senyalització. No
sabem que hi fan.
I al cap de poc...la carretera s’acaba!! En un paratge amb una fàbrica abandonada.
Mitja volta i tornem per buscar la carretera nacional, tornem a passar pels búfals, o
búfales, les saludem i arribem fins a la carretera on reprenem la marxa i ens tornem a
ficar entre les muntanyes del parc nacional de Rila. Passem per la zona de muntanya
de Borovets que sembla un paisatge alpí i ens acostem a Samokov (Самоков) on, ja a
les set de la tarda, decidim parar a l’entrada del poble en una explanada d’un camí
d’accés a uns camps.
Sopem a fora amb total tranquil·litat i dormim amb tota la calma.
Coordenades: 42°18'54.0"N 23°33'35.8"E
Dimarts 20 d’agost
Passem per Samokov, prop del (mític...)
guèiser de Sapareva Banya, creuem la
nacional 1 que baixa de Sofia i seguim
fins Kiustendil (Кюстендил) on parem a
esmorzar, posar gasoli i fer les darreres
compres búlgares.
Sortim de Bulgària per la nacional 6 per Kamenichka Skakavitsa (Каменичка
Скакавица) i entrem a Macedònia. Hem de canviar l’hora tornant a l’horari
centreeuropeu.
Hem decidit creuar Macedònia d’una tirada fins a Albània. El paisatge es suavitza i
s’asseca. Fem tota Macedònia sense sortir de l’autopista i paguem varis petits peatges
(amb tarja). Ja no hi ha boscos, la vegetació és més baixa i l’aire més sec.
Al voltant de la capital, Skopje (Скопје), ja veiem vàries mesquites i, per contrast, una
gran creu dalt d’una muntanya. La creu sempre ha d’estar per sobre de tot...
A la mateixa autopista hi ha gent venent fruita. Passem Tetovo (Tetobo). Els vorals de
l’autopista estan plens de deixalles.
Tot i que ja som a uns cent quilòmetres d’Albània ja es veuen força banderes albaneses
(l’inacabable tema de les ètnies a la zona dels Balcans...). també són molt freqüents les
mesquites, en veiem quatre en un quilòmetre.
Grans torres de nou ric.
Curiosament veiem una gran nau, molt protegida, d’una empresa de cultiu de
marihuana!!.
Ara hi ha més esglésies.
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Arribem a Ohrid (Охрид), on ja veiem l’immens llac del mateix nom que comparteixen
Macedònia i Albània.
El paisatge ja ens és familiar.
Passem la frontera, i entrem a Albània, a dos quarts de quatre i arribem al càmping
Rei una hora més tard. Segueix igual, segueix igual de fantàstic.
Seguim fins a Pogradec a comprar quelcom i canviar moneda. (50€: 6.000Leks). No
confondre els “Leks albanesos” amb els “Levs búlgars”.
Tornem fins al càmping a temps de prendre un bon bany al llac mentre els peixets ens
mosseguen, amb delicadesa, peus i cames. Quines pessigolles!. El llac te el fons amb
pedres grosses i tot just cobreix molt poc. L’aigua te una temperatura excel·lent.
El record que tenim no sembla que sigui de fa tres anys quan hi vam ser!.
Trobem a faltar l’eterna alegria de l’Èlia.
Acabem el dia sopant a la fresca a la vora del llac. Immillorable!.
Dimecres 21 d’agost

Dia de relax.
Hem dormit perfectament, tapats i tot!.
El sol surt just per l’altra banda del llac, enfront nostre. El paisatge és preciós a totes
hores.
Tot i que el càmping esta a tocar de la carretera, no hi ha massa trànsit, i no molesta.
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Dinem uns excel·lents fideus amb bolets.
I no fem gaire cosa més que banyar-nos i gaudir del lloc i l’entorn.
Preu 7€ x nit. Tot inclòs!. Fa tres anys era de 5€!.
Dijous 22 d’agost
Ens llevem aviat. A les vuit ja som en marxa. Hem vist sortir el sol per l’altre banda del
llac.
Pugem fins el coll que hi a la carretera que porta a Elbasan i a la baixada segueixen
havent-hi nombrosos llocs on renten cotxes. És molt vistós doncs aquests llocs (lavazh)
tenen les mànegues d’aigua obertes de forma permanent amb raigs d’aigua eterns que
anuncien la seva activitat.
Trobem un lloc, a peu de carretera on un home ven la mel que elabora i, com que
tenim un record excel·lent de la mel albanesa, en comprem un pot de quilo. I no ens
decep....
Anem en paral·lel a un recorregut ferroviari que fa molts anys que no funciona, tal i
com ja vam veure fa tres anys.
Parem a Librazhd on fem una volta en recerca d’un forn, que no és fàcil, finalment el
trobem i comprem pa. Al costat comprem un meló i, al súper, llet condensada xinesa!.
El centre de la ciutat és peatonal i està absolutament ple de terrasses que, a la vegada,
estan plenes de gent fent cafè. Hi ha molta gent en moviment. És molt agradable.
Seguim per la carretera 3 fins a Elbasan on, ens fa gràcia rentar la furgo en un lloc
d’aquells...i ho fan molt bé per 400 leks: 3.2€.
Amb els darrers leks, comprem una postra típica albanesa, una mena de pa de pessic
remullat amb llet i amb caramel per sobre.
Agafem l’autopista que porta cap a Tirana que ara ja està acabada i que estaven
construint quan hi vam ser fa tres anys.
Passem Tirana sense problemes.
Seguim cap al nord.
A Kruje ja trobem la primera caravana però en arribar a Lezhë trobem una
considerable cua, que també vam trobar fa tres anys, doncs l’autovia ha d’acabar
passant per una plaça de dins del poble que es converteix en un insalvable embut que
reté el trànsit de forma inexorable.
A Shkodër baixem cap a la costa mediterrània i triguem tres llargs quarts d’hora en
passar la frontera amb Montenegro.
Ja a Montenegro agafem a una parella de motxillers als que portem fins a Kotor.
Aquí ja hi ha molt més turisme, sobre tot a Budva (Будва) que sembla la costa blava, hi
ha moltíssima gent!.
Arribem al meravellós “fiord” de Kotor (Котор) que voregem per una (molt) estreta
carretera de dues direccions que fa de difícil circular però també és més divertida!.
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Intentem anar al càmping Mimoza però no hi ha lloc, i hi deixem als dos motxillers, pel
que acabem al Kascelan que de fet, està al poble de Stoliv (Столив),. La primera
impressió és una mica estranya..., però està de conya!.
El lloc és un petit terreny d’una casa particular, just a tocar de la carretera, on hi caben
mitja dotzena de vehicles. Hi ha una família hongaresa amb una tenda de campanya i
una parella alemanya amb una VW T-6, i, en mig, nosaltres, de cara al mar...collonut!.
El lloc, que s’anomena càmping, és una propietat particular que s’enfila per la falda de
la muntanya amb diferents nivells i/o replans on hi ha gent acampada. Hi ha uns
serveis, dutxes i piques i toma de llum. I la mestressa és encantadora!. Tot x 15€ la nit.
Aquí els preus ja són, just el doble que a Albània.
(Coordenades “Autokamp Kascelan”: 42°28'20.8"N 18°42'16.7"E)
El “fiord” de Kotor és una curiositat
geogràfica consistent en una mena
d’enrevessada doble badia al fons de la
qual està Kotor, la ciutat d’aire venecià,
que en dona nom. A més les muntanyes
que l’envolten tenen unes pendents molt
pronunciades la qual cosa encara li dona
un aire més nòrdic i els petits pobles que hi
ha a les vores completen un paisatge
extraordinàriament fotogènic. Un paisatge
únic a Europa.
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Arribem, cap a les cinc de la tarda, a temps de fer un bon bany al mar. De tant en tant
hi ha petites platges i plataformes per accedir al mar. L’aigua està molt neta i te una
temperatura excel·lent. Fantàstic.
Veiem que hi ha un autobús, que passa cada hora, a dos quarts, i que porta fins Kotor,
pel que decidim espavilar i anar-hi avui mateix. Agafem el de dos quarts de set i ens
trobem als motxillers que també van cap a Kotor.
Després d’un entretingut recorregut per aquella petita carretera que voreja la badia en
la que l’autobús ha de fer mil i una virgueries quan es creua amb altres vehicles mentre
el conductor va parlant pel mòbil (!). Hi ha punts en els que, els que venen en sentit
contrari, NO tenen cap tanca que els separi del mar. Ens creuem amb una furgo
conduïda per un japonès que fa molt mala cara!, i en el nostre sentit el canal de
desaigua no te cap protector i és força fondo. Tot plegat és una aventura de trajecte!.
La Marta es mareja una mica perquè ha anat d’esquenes..., el bus porta música disco a
tota hòstia, és una autèntica disco mòbil!.
Al baixar de l’autobús ens aclapara la
combinació de gent, humitat i
calor... no hi estem acostumats. Fa
molts dies que vivíem en una
bombolla de tranquil·litat..., però
avui toca això.
Anem a un quiosc on hi ha la oficina
de turisme i la pedra de que està fet
està molt calenta!. Al passeig
marítim hi ha una mena de mercat,
ara tancat, i al darrera una
impressionant muralla amb una gran
porta. Ens tornem a trobar als
motxillers!.
Entrem a Kotor per la gran porta de
la muralla i ens sorprèn la bellesa de
la
ciutat.
Està,
bàsicament,
construïda amb una pedra blanca,
carrers inclosos, que amb el pas de la gent està molt polida i brilla força. Palaus i
edificis nobles. Places i placetes plenes de taules dels bars i restaurants. Precioses
portalades, esglésies i cases senyorials que ens deixen força estorats. Tot i la gran
quantitat de bars, botigues i establiments, la ciutat no ha perdut el seu encant i el
conjunt, coronat pel castell composen un conjunt admirable.
Fem una volta per la ciutat, força laberíntica, mengem un tros de pizza per sopar (molt
bona i barata!) i marxem passades les nou.
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Divendres 23 d’agost
Un altre dia de calma....
Hem dormit força bé. Durant tot el dia alternem el bany amb alguna altra activitat poc
intensa com esmorzar; bany; comprar formatge que fan i venen a la botiga del costat,
comprar melmelada, cervesa, paper de wc i una birra amb llimona que allà anomenen
“Radler”; bany; dinar; migdiada; bany; passejar o sigui...un estrès!. El passeig que fem
és pel vial de la vora del mar direcció el petit nucli d’Stoliv on hi ha una església. A la
tarda el passeig és en l’altra direcció. De tant en tant encara queden cases antigues,
fetes de pedra, de la mateixa pedra blanca de Kotor, amb escuts nobiliaris, tot i que
algunes estan abandonades. Al llarg de tot el camí els murs de pedra del cantó del mar
tenen punts on es pot accedir a l’aigua, a petites platges, a plataformes o petits ports
on hi ha tot just unes poques barques.
L’aigua és molt transparent i acollidora.
El paisatge de fons, amb poblets a la vora de l’aigua, amb els seus campanars d’aire
venecià, doncs Kotor va ser un port important de quan Venècia dominava el
Mediterrani i establia relacions comercials per tot l’Adriàtic, i les muntanyes de fons i
un parell d’illes que hi ha al centre de la badia juntament amb la tranquil·litat regnant,
el clima càlid, l’ambient familiar, molta pau... composen un conjunt
extraordinàriament atractiu.
També fem una volta per dins del ”càmping”, muntanya amunt, on hi ha diverses
lleixes amb gent acampada. Hi ha tot de fruiters, pruneres, figueres, pomeres,
magraners i uns espectaculars arbres de kiwis molt carregats que donen una excel·lent
ombra. També hi ha verdures, tomaqueres i carbasseres que fan ombra a les dutxes.
Un lloc encantador, on, algun dia, tornarem.
Dissabte 24 d’agost
Cap a les dues de la matinada sentim venir una tempesta pel que ens llevem tots a
recollir el que tenim per fora.
Ens llevem a les set i marxem cap a Kotor, parem a un forn a comprar unes pastes i fem
un cafè i un suc de taronja en una terrassa. Està núvol.
Ens enfilem per la P22 per la muntanya
que tanca el fiord de Kotor en direcció al
Parc Nacional de Lovcen fins a trobar un
punt des d’on es veu el fiord sencer amb
la seva fantàstica plasticitat a la que cal
afegir que acaba d’arribar un creuer que li
dona un toc cosmopolita. Fem les
corresponents fotos mentre admirem el
panorama. Llàstima que estigui núvol.
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Baixem i enfilem la carretereta que voreja l’enrevessada badia de Kotor que poc a poc
es va omplint de trànsit.
Parem a Perast (Пераст) un petit poble a la vora del mar, també d’aspecte venecià,
amb precioses cases de pedra blanca i una església d’esvelt campanar....i casualment
trobem una manifestació a la que ens afegim. La petita manifestació amb gent de totes
les edats és contra la instal·lació d’un nou gran hotel, de capital espanyol (Iberostar)
que ha reconvertit un antic palau en hotel i ja veuen venir que el turisme els acabarà
fent fora. Com s’està parlant a Barcelona i per això ens hi hem afegit, perquè els
entenem perfectament.
A Perast no hi ha ni les mínimes platges que teníem a l’altra banda. Aquí només hi ha
petits molls de ciment des d’on saltar a l’aigua. En aquesta riba de la badia, el turisme
és de més alt nivell que a Stoliv, que és on érem nosaltres, és més familiar i més senzill,
millor.
Seguim i passem per Kamenari (Каменари) on hi ha una mica de trànsit provocat per
la gent que puja i baixa del ferri que creua el fiord.
No s’acaba mai, sempre vas vorejant el mar i veient la costa al davant, no acabes
d’entendre mai on estàs respecte el mar obert, segons el Google hi ha uns 50
quilòmetres de carretera que voreja el fiord!.
Finalment prop d’Herceg Novi (Херцег – Нови) deixem el fiord i enfilem cap a l’interior
en direcció a Bòsnia i Hercegovina (BiH) per anar a Trebinje, on també hi vam ser fa
tres anys i on hi havia un mercat que ens va agradar molt.
Recollim a altres dos motxillers polonesos amb els que arribem a la frontera amb BiH.
Al sortir de Montenegro ens volen fer pagar no se quina taxa, ens mira i com que som
un vehicle de cinc places només ens cobra 3€.
Però a l’arribar a la frontera de BiH on, al passar el passaport de la Marta, veiem que la
poli fronterera te algun problema.... i, de cop ens mira i diu: “Marta problema!”...,
nervis!. Ara que passa?. Però res, es veu que el PC des d’on fa les comprovacions s’ha
penjat un moment...., el PC es recupera i la poli ens torna el passaport i “p’alante”.
Entrem a Bòsnia i Hercegovina, hem
trigat una mitja hora en passar les dues
fronteres.
Arribem a Trebinje, on deixem els
motxillers i anem a mercat, casualment
aparquem a la mateixa plaça on vam
aparcar fa tres anys!.
Un cop a mercat fem una volta. Fa força
goig perquè és evident que quasi tot allò
que hi ha exposat veus que és treballat i
produït per la persona que t’ho ven.
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Hi ha un, molt especial, formatge curat i servit dins d’una pell de cabra. És un formatge
granulat, amb diferents graus de curació i de gust. També comprem fruita.
Trobem un lloc molt autòcton on dinem “Bürek” i salsitxes i una cervesa per 4€.
Fem una volta per la ciutadella i acabem fent un cafè i unes pastes bosnianes per 3€.
Marxem de Trebinje seguint la mateixa ruta que vam fer fa tres anys cap al nord,
passant per una vall on veiem unes grans sínies que treuen aigua del riu. Remuntem el
riu Trebisnjica per una gran i inacabable vall de 45 quilometres, amb grans cultius de
raïm, fins a fer un petit port. Recorrem una nova vall, una mica més verda i ens fixem
que encara es poden observar els forats dels projectils de la guerra de Bòsnia a les
façanes d’algunes cases.
A darrera hora de la tarda arribem, a l’igual que fa tres anys, a l’aparcament de les
cascades Kravica a Studenci, al sudoest de BiH.
No entrem perquè fins les vuit s’ha de pagar, passades les vuit ja ningú vigila res....
Faig una dutxa a la furgo i sopem fantàsticament a la fresca.
Ja de nit, baixem fins a les cascades i veiem el camí que hi ha a una estranya zona
d’acampada (de pagament) que no ens acaba de convèncer.
En previsió del sol de demà, aparquem, per passar la nit, a sota dels arbres.
Coordenades aparcament: 43°09'29.7"N 17°36'29.7"E
Diumenge 25 d’agost
Abans de les vuit ja som a baix, no hi ha
pràcticament ningú. Només algun
empleat.
Ens hi quedem fins les dotze amb ara
em banyo, ara passejo, ara bado.
La Marta passeja riu avall fins a altres
cascades sota el gran pont de
l’autopista. Riu avall no és tan vistós
com el racó de les cascades però l’aigua
transparent envoltada pel bosc composen un conjunt molt acollidor. Hi ha més zones
de bany amb hamaques i la zona verda d’acampada amb un camí pel bosc. Per l’altre
banda del riu, més enllà dels xiringuitos hi ha més cascades i un corriol que s’enfila pel
pendent entre antics petits molins.
Xerrem una bona estona amb una jove parella asturiana que també van en furgo.
Marxem del lloc buscant un lloc on dinar el be (sencer) a la brasa que vam menjar fa
tres anys, però no trobem res, però finalment veiem un cartell que ho anuncia, pel que
hi anem.
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És el restaurant Konoba Koćuša, una
esplèndida instal·lació en un antic molí,
a la vora del riu Kravica (el mateix de les
cascades). Un gran edifici de pedra amb
conduccions d’aigua que creuen l’espai,
un parell de petits llocs on hi tenen
peixos vius (truites, carpes i un silur!).
Hi ha força gent, tots locals. L’ambient
és molt festiu. Mengem una graellada
de carn i una mena de pa que és pasta
d’arrebossar fregida. Hi ha uns grans
porxos, un del mateix molí i un segon de nova construcció amb moltes taules. A sota hi
ha el riu i hi cau un gran xorro d’aigua que fa les delícies de la mainada i d’un grup
d’ànecs amb cara d’avorrits. De postra pastís (21.50€ tot el dinar)
Aquí també veiem que el menjar sobrant se l’emporten cap a casa.
Coordenades restaurant: 43°14'45.7"N 17°27'19.2"E
Marxem i parem a la benzinera de la cruïlla doncs estem a punt de sortir de BiH cap a
Croàcia i aquí és més barat. Fem un cafè.
En aquesta benzinera pots pagar amb marcs bosnians i €uros, en d’altres no ho sabem.
Seguim cap a la frontera croata i ens enganxa una tempesta d’estiu amb vent, pluja i
pedra. Ens amaguem sota d’un arbre a esperar que passi.
Entrem a Croàcia, altre cop, i també sense problemes.
Tenim l’objectiu posat al càmping d’Omis
però circulant, voluntàriament, per
carreteres secundàries veiem una ermita
dalt de la muntanya, a Zezevica, que està
senyalitzada juntament amb un mirador i
cap allà que pugem. De camí trobem a
uns autòctons jugant a petanca que ens
miren estranyats...i acabem parant junt al
recinte que composen l’ermita i el seu
cementiri, en un lloc perfecte, tranquil. El
llogaret exacte es diu Orje.
Des de dalt es tenen unes esplèndides vistes de tota la vall amb nombroses poblets,
carreteres i una autopista.
Fem una volta pels incomptables camins que hi ha a la zona. El paisatge és molt dur, és
un mar de pedres que han aprofitat per construir murs que no sabem ben bé que
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delimiten. Pedres i carrascles i la terra extraordinàriament vermella. En una pila de
brossa i ampolles, que és veu força vella, trobem una Coca Cola de litre amb les lletres
en ciríl·lic. Fantàstic! Li portarem a una noia del mercat de la Marta que en fa
col·lecció.
Estem a mitja hora del lloc/camping que ens havíem marcat a Omis però aquí és de
franc i, total, ja és la darrera hora de la tarda..., ens hi quedem.
Ja de nit observem unes llumetes dins del cementiri...i resulta que hi ha algunes
tombes que tenen alguna llumeta de leds imitant una flama/espelma i que, al menys
de nit, és visible. Tot plegat una mica inquietant...
Coordenades: 43°26'20.0"N 16°56'31.6"E
Dilluns 26 d’agost
De camí a Omis parem a l’ermita de Sant Joan (Sveti Juraj) des d’on hi ha unes
espectaculars vistes cap al mar, la curiosa desembocadura del riu Cetina i sobre el
mateix Omis coronat pel seu castell.

Arribem a Omis, lloc destacat de la costa croata, molt turística i amb molta més gent
de l’albanesa. Molt més urbanitzada. Molt més moderna. I més cara.
Busquem un càmping. En hi ha un de molt gran que es diu Galeb, que sembla més
luxós. I després, més cap al nord, en hi ha una pila, crec que vam comptar uns dotze!,
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tots iguals i seguits, només separats per una tanca. Càmpings bàsics, estrets, que
donen a la platja, amb serveis i llum, sense més, però tampoc ens cal res més.
Bàsicament per la gran ombra que veiem triem el càmping M, que ja pertany al poble
de Duce, i que ens sembla una mica més correcte i complet que altres. Te un carrer
central i parcel·les a banda i banda d’aquest fins arribar a la tanca que limita amb la
sorra de la platja.
(Coordenades: 43°26'27.2"N 16°39'26.8"E).
Ens posem a l’esquerra a una parcel·la que està deixant una AC basca, és molt bon lloc.
Muntem la paradeta i anem a la platja.
Fantàstic!, una platja de sorra blanca i molt fina i que baixa molt progressivament, una
aigua neta, quieta i càlida i a dins de l’aigua un estructura amb una mena d’hamaques

fan un conjunt que convida a formar-ne part. Ens banyem, pugem a les hamaques i
gaudim del lloc i del dia.
Bany, dinar, migdiada, bany i, cap a les set anem cap a Omis en bus.
Al lloc on hi ha la parada del bus, a uns 200 metres del càmping direcció Omis, hi ha
una petita zona de serveis amb súper, forn, un parell de bars i restaurant i una oficina
de canvi.
Agafem el bus (Bus: 11x2:22 Kunes croates +/- 3€). Baixem al port absolutament ple de
gent passejant amunt i avall. Aquí hi ha força més turisme, i no sols autòcton si no
també estranger, alemanys i holandesos.
El casc antic d’Omis, arraulit sota el castell i limitat pel mar i la desembocadura del riu
Cetina és similar al de Kotor, amb carrers revirats i cases senyorials, que mostren un
passat més brillant. També, com a Kotor, totes les places estan ocupades pels
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restaurants, i les botigues estan molt enfocades al turisme. També hi ha una bona
muralla i el castell per damunt de tot, i de teló de fons uns imponents muntanyots
rocosos molt verticals.
Fem una volta però la gran quantitat de turisme, a la que no hi estem acostumats, ens
neguiteja una mica, pel que busquem un lloc menys turístic i més tranquil i acabem en
un restaurant (Zalogajnica-Rade) que ens sembla una mica menys turístic. Sopem
sardines a la brasa, calamarsets a la planxa i un cervesa “Radler” per 165 Kunes, uns
23€.
Dimarts 27 d’agost
A les 8 ja sortim del càmping i busquem un forn “Pekara” i en hi ha molts, fins i tot
algunes obertes les 24hs. Comprem una barra de pa i un dònut (15 kunes: 2€)
Arribem a Split i aparquem al centre, prop d’un hospital, i anem cap al palau de
l’emperador romà Dioclecià. Senzillament immens i Patrimoni de la Humanitat de la
UNESCO.
El palau se’l va fer l’emperador quan es va retirar, quan va abdicar.
Les dimensions del palau, que ha
quedat engolit per la estructura urbana
d’Split són difícilment observables i
assimilables. La solidesa dels murs, la
bellesa de les decoracions, la elegància
de les estructures, són impressionants
pels simples mortals. En un espai, un
antic temple, hi ha una esfinx egípcia
que l’emperador es va fer portar per
decorar. En altre lloc hi ha una mena de
vestíbul que te un òcul, similar al
Panteó d’Agripa de Roma però en petit
i d’una bellesa sublim. Estances amb mosaic. Columnes de granit vermell portat de vés
a saber d’on de l’imperi. Termes i luxoses estances privades. Tot plegat un gran
laberint d’espais dedicats a una persona.
I els soterranis, igual de grans però menys decorats, d’una solidesa eterna i la prova és
que allà estan... tot i que ara són un seguit de botigues de records i artesania. Hi ha
alguns espais de pagament. I la preciosa i elegant façana de cara al mar... era una
autèntica ciutadella dins la ciutat. I la visita és (quasi tota) de franc!.
Prop d’allà, encara en el laberíntic nucli antic d’Split anem cap al mercat del peix, un
petit recinte amb peix, bàsicament de platja, d’aspecte fresquíssim. Comprem un pot
d’anxoves (molt bones). Hi ha una altra part del mercat exterior.
De tornada descansem una mica fent un (molt bon) cafetó.
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Marxem seguint cap al nord i al ser hora de dinar i havent gaudit ahir de les platges
croates decidim sortir aleatòriament de la autopista Joan Pau II (!?) i baixar cap al mar
a veure que trobem...i l’atzar fa que anem a parar a un petit aparcament, totalment
ombrejat, a tocar del carrer que voreja el mar. El lloc sembla un antic jardí d’època que
devia ser comissat en temps socialista i que ara està abandonat i hi aparca la gent.
També hi ha una pista de petanca i els petanqueros hi han fet alguns bancs i algunes
taules on dinem. Perfecte. Un lloc molt aconsellable, fins i tot per fer-hi nit. (Coord.:
43°33'05.1"N 16°21'04.7"E)
Curiosament, en aquest tram de la
costa nord d’Split, tots els pobles es
diuen Kastel (!) i un segon nom, en
aquest cas on som és Kastel Stari i el
carrer que voreja el mar és Kamberovo
Setaliste però hi ha més llocs on poder
aparcar i fer-hi estada.
Baixem a la platja. Perfecte. Una petita
platja de grava blanca i l’aigua perfecta.
Mirant per sota de l’aigua trobo
diverses “Nacres” de vàries mides, dues
de mortes i una de viva però arrencada..., quina pena. Aquí són una espècie en
extinció!...
Bany i relax i finalment dinar a l’ombra de cara al mar.
Havent dinat, fem un passeig tot i que fa força calor, fins al nucli antic de Kastel Stari,
on veiem un parell de tocineries on venen un pernil que fa força goig. Acabem fent un
cafè en una preciosa i antiga casa-castell (Gradsa Kavana), que vol dir cafeteria del
castell...
Continuem cap al nord, cap un dels grans atractius de Croàcia, el park de Plitvice, que
també és Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO. De camí busquem en el
Park4Night un lloc on passar la nit, però no en trobem cap de clar, doncs als
aparcaments de servei del parc no hi deixen passar la nit, pel que mirem a l’entorn i en
trobem un de proper, però un cop allà és molt, molt precari, pel que aparquem uns
metres abans de l’inici formal i legal del parc, en un indret anomenat Poljanac,
concretament en un marge junt a una casa en runes, just abans d’un petit pont on
passa un rierol que alimentava uns molins i d’on surt un corriol pel bosc que porta al
mirador des d’on es fa la millor foto de conjunt del parc. És un bon lloc per passar-hi
una nit a cost zero i hi caben varis vehicles... (Coordenades: 44°54'09.1"N
15°36'25.3"E).
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A més aquest lloc te la particularitat
que es pot accedir “pseudo-legalment”
al parc doncs hi ha un corriol senyalitzat
que baixa per la muntanya, passa per
una cova i després per una escala i et
deixa al peu de la cascada “Veliki”, la
més alta, ja dins les rutes del parc. I des
d’allà ja es podria recórrer tota la resta
del parc, l’únic problema seria que, al
no tenir entrada, no podries pujar ni a
la barca que creua el llac Kozjac, el més
gran del parc, ni agafar el trenet que et baixa des del punt més alt del parc fins al punt
central.
Dimecres 28 d’agost
Sabent tot això, entrem al parc per aquesta “entrada lateral” i baixem fins a la taquilla
de l’accés 1, on comprem les entrades i tot arreglat, així podrem gaudir plenament del
parc.
Hi entrem aviat, cap a les vuit, doncs acostuma a ser un lloc molt, molt visitat.
Fa molt bon dia.
Preu 250 Kunes, uns 35€ per persona....
Tot, tot està molt ben senyalitzat. Hi ha diferents opcions de rutes, més curtes o més
llargues, però totes elles sense cap dificultat per fer-les passejant.
Nosaltres triem la “Ruta H”, d’uns 9 kms de llargada i una durada prevista de entre 4 i
6 hores, pel que portem la motxilla amb aigua, i entrepans i fruita per dinar.
Som-hi!
I entrem en un món fantàstic!. Per molt que t’hagin dit, per molt que hagis vist
imatges, no et pots acabar de fer una idea del color i textura d’aquella aigua. Te un
color turquesa oliós que t’embolcalla, tot i que pràcticament no la toques en cap punt.
Et captura la vista i et fa sentir petit en mig d’aquella meravella de la natura.
Comencem creuant el primer llac per una espectacular passera de fusta que el creua i
el voregem de pujada. Comencem a hipnotitzar-nos amb l’aigua i veien els peixos que
hi viuen.
Cascades. Més passeres, altre llac. Un món d’aigua lenta i natura verda.
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Mes cascades i més aigua màgica fins que arribem al lloc de sortida del barquet
(elèctric per no contaminar) que creua el llac Kozjac. Allà hi ha un centre de serveis
amb bar, botiga i serveis i taules i bancs on fer pícnic (P1).
Agafem el vaixell i creuem el llac, lentament i en silenci, gaudint de la natura i volant
baix sota aquella aigua que sembla sòlida. Casualment els veïns de seient són dos nois
catalans!.
Baixem a la primera parada (P2), a la vora oest del llac i des d’allà reprenem el sender
riu amunt, ara per paratges més ombrejats, que juntament amb els rajos de llum que
les fulles dels arbres deixen passar i el color de l’aigua allà baix composen un paisatge
lisèrgic.
Més llacs, més cascades, més passeres però no és en cap mesura avorrit perquè
malgrat tot ser semblant, res és igual i la força i la bellesa de l’aigua et fan gaudir cada
moment, cada nou angle des del que mirar aquell petit mon de fades.
Arribem a la part de dalt del parc, on hi ha una altra zona de serveis (ST3) i des d’on
surt el trenet que et baixa fins al punt intermig (ST2), que és la entrada principal al
parc.
Allà baixem del trenet i empalmem amb la “Ruta K” que voreja el llac Kozjac per la
vora est. Aquest és un recorregut que fem pràcticament sols, tan sols, que la Marta no
pot resistir-se a la crida de l’aigua i hi posa els peus, tot i estar prohibit....(no li digueu a
ningú).
I tornem al punt inicial del llac on parem a dinar en un petit cobert que hi ha, on per
algun motiu desconegut una dona ens fa una foto perquè ens diu que li recordem a no
se qui...
Havent dinat, seguim riu avall ja tornant sobre les nostres passes inicials pel parc fins
arribar, altre cop al punt inicial de la cascada Veliki, on ara hi ha molta, molta gent.
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Davant de la mirada estranyada d’alguns d’ells, dues persones s’enfilen per una escala
que aparentment està fora de la ruta. Som nosaltres que tornem cap a la furgo per
aquest accés exterior i estrany que te el parc en aquest punt. Trobem a algú baixant.
Un cop dalt, tornem a mirar des de dalt aquell extraordinari racó de món i en tornem a
gaudir.
Aleshores anem per un corriol cap al mirador, que, per si teníem algun dubte sobre la
legalitat de l’accés al parc per on hem entrat i sortit, està senyalitzat com a formant
part dels recorreguts “A” i “K” (Coordenades entrada al camí: 44°54'09.0"N
15°36'26.8"E) i, sense saber-ho arribem al millor mirador del parc, perquè està en un
punt força alt i en el millor angle possible (quan hi arribem hi ha quatre noies
japoneses). Allà descansem, seiem una estona, gaudint del paisatge, de les vistes, del
color de l’aigua que s’acaba on comença el verd de les muntanyes i que torna a
convertir-se en blau al tocar el cel.
Hem trigat unes sis hores, però no se’ns ha fet gens pesat.
Web parc: https://np-plitvicka-jezera.hr/en/about-the-park/general-information/
Marxem de l’interior de Croàcia i tornem cap a la costa tot entrant a la península
d’Istria per Rijeka i Opatija, on, quan era (més) jove hi havia un circuit urbà on s’hi
feien curses del mundial de motos, concretament el GP de Iugoslàvia on l’Àngel Nieto
va obtenir el seu primer títol mundial l’any 1969!, fa cinquanta anys!!.
I recorrem la península fins a la punta, fins a Pula per veure l’amfiteatre romà, on hi
arribem cap a les sis o set de la tarda.
Un cop aparcats ens hi acostem i veiem
que el pas de vehicles està barrat...i resulta
que aquesta nit hi fan un concert pel que el
mateix amfiteatre, o l’Arena com li duen
aquí, i tot el seu perímetre està afectat.
Des de fora ja impressiona per la seva
grandiositat, i des de qualsevol lloc es veu
perfectament el seu interior pel que
tampoc ens perdem gran cosa no entranthi. Estan fent proves de llum i so i és força
espectacular el contrast de la tecnologia
moderna dins d’una esplèndida construcció
romana.
Seguim passejant baixant cap al mar, cap a la zona antiga de la ciutat, en direcció al
fòrum romà on s’ubica el temple d’August que és una altra petita joia de la ciutat.
És una ciutat molt menys turística pel que no hi ha gaire gent enlloc.
Aquí ens trobem amb la paradoxa que, al menys aquí, a Pula, NOMÉS accepten
moneda croata (la qual cosa trobo molt bé) ni tan sols el pagament amb tarja, però
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que avui ens toca el voraviu, precisament a nosaltres que sempre hem estat molt
respectuosos amb qualsevol costum local. Però, com que demà tenim previst sortir de
Croàcia, no volem canviar més pel que ens trobem en el dilema de treure moneda i/o
canviar o passar de tot. El cert és que aquesta pràctica, al menys de Pula, ha comportat
que pràcticament cada establiment mínimament turístic tingui un petit caixer
automàtic a la porta que et facilita la feina. Però per algun esquema mental absurd
decidim no treure moneda, acabar el passeig sense sopar i marxar, ja de nit, a buscar
un lloc a la vora del mar.

Consultem el Park4Night i veiem que la zona de Sisan hi ha alguna opció d’aparcar i
fer nit a la vora del mar pel que ens hi adrecem. Arribem a Sisan i, quasi instintivament,
seguim, per una pista de terra en direcció al mar. Passem per una “porteria”
senyalitzada amb una alçada de 2.30mts i seguim. Fins que, efectivament, arribem a un
camí/pista, en bon estat, que voreja la costa. Just per on arribem, uns metres a
l’esquerra, hi ha un petit eixamplament amb una mica d’herba i un arbret, on decidim
passar-hi la nit. Un centenar de metres més enllà hi ha un altre vehicle amb una família
que farà el mateix que nosaltres.
Ja aparcats, mengem quelcom , i baixem fins l’aigua per unes grans lloses de roca que
formen aquesta zona costanera. El mar està tranquil i l’aigua molt neta. Veiem algun
cranc fugisser. Ens mullem els peus. (Coordenades: 44°50'58.4"N 13°58'55.0"E).
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Dijous 29 d’agost
Hem dormit perfectament, amb la porta de la furgo oberta i amb un mar tan tranquil
que ni l’hem sentit!.
Ens llevem i baixem directament a fer un bany (imprescindible calçat de plàstic) i
l’aigua està tal i com promet, acollidora, agradable, lleugera...un plaer!.
Posem la taula i esmorzem de cara al mar aprofitant la mínima ombra que fa l’arbre
que tenim a la vora. Perfecte.
Un altre bany i, cap a les 11 marxem direcció Eslovènia.
Tornem a creuar la península d’Istria, ara cap al nord i a l’arribar amb la frontera
eslovena ens trobem una cuassa com en cap de les moltes fronteres que hem creuat.
Triguem molt perquè a l’entrar a Eslovènia entres a l’espai del tractat de Schengen la
qual cosa fa que els controls de passaports siguin més estrictes.
Ja a Eslovènia, passem prop de Koper (Capodistria en italià) amb l’objectiu posat al
càmping d’Osp. Volem tranquil·litat d’un càmping de muntanya i l’encertem. És el
darrer dia de vacances, com a tals, doncs a partir d’aquí només ens quedarà carretera i
manta.
Arribem a Osp al migdia i el lloc no ens
decep (el càmping una mica pel servei
no per les instal·lacions). El càmping es
una explanada amb herba i arbres
dominat, al fons, per unes immenses
parets de roca que fan les delícies de,
pràcticament, tots els nostres joves
veïns de càmping que hi han vingut a
escalar-les.
Tranquil·litat prèvia a la batalla de
quilòmetres que ens espera demà...
Posem la taula a l’ombra, dinem, migdiada i passeig pel poble on, en alguna casa, hi
venen vi elaborat per ells però no en comprem.
Al poble no hi ha cap botiga ni bar ni forn i està tan a prop d’Itàlia que és on hi van a
comprar.
Passejant collim, i mengem, algunes figues mentre pels nostres caps passen tot
d’imatges de tot el que hem viscut aquests dies, tot i que a vegades ens costa ubicar a
quin país o lloc era el record de que estem parlant.
Em demano una cervesa amb llimona al bar del càmping i me n’ofereixen una
aromatitzada amb...cogombre!, que m’encanta!.
Amb la baixada del sol també arriben els mosquits pel que acabem sopant dins la
furgo.
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Anem a dormir aviat per aixecar-nos aviat.
Divendres 30 d’agost
Ens llevem a les sis, i a dos quarts de set ja estem sortint del càmping i d’Osp i
d’Eslovènia per una ruta ínfima que ens indica el GPS en direcció a Trieste, ja a Itàlia,
on agafem l’autopista (o autopistes) que haurem de seguir tot el dia.
Com que “Qui matina fa farina” això ens permet haver creuat tot el nord d’Itàlia ja al
migdia i arribar a San Remo, que és el lloc que coneixem, a tres quarts de dues, que és
casualment l’hora a que vam sortir del mercat el dia d’inici de vacances amb el que
veiem possible que, si volguéssim, podríem arribar avui a casa. Però no és el cas.
Baixem a San Remo a dinar i, ens torna a sorprendre, els horaris italians que van més
aviat del que pensem, pel que ens costa una mica trobar lloc on dinar. Finalment
parem a la pizzeria (on si no...) “Capitan Gianpi”. Dinem pizza i pasta...29€. Fem cafè al
lloc on en vam fer a l’anada i fem uns cafetons i una tartaleta a la “Pasticceria
Tropicana” 4€.
Baixem a fer un banyet a la platja. Aparquem la carrer “Corso Guigelmo Marconi” que
limita amb el cementiri municipal i baixa fins el mar. La platja no és gaire (gens) bonica
però ens va bé per fer-nos un bany per espavilar-nos. També hi ha dutxes.
Bany i dutxa i tornem a la carretera.
Aprofitem per posar gasoli fora de l’autopista al mateix lloc de l’anada (benzinera IP).
Entrem a França i seguim endavant fins que arriba l’hora de fer un pensament. Mirem
el mapa i veiem que a Brignoles, que
està a tocar de l’autopista, hi ha una
àrea c’ACs, pel que hi anem. De fet
l’àrea és l’aparcament del súper
“Casino” però te l’avantatge, en
l’aspecte tranquil·litat, que està junt a
una caserna de l’exèrcit. També a
l’estar junt al súper hi pots comprar el
que et calgui i està, de fet, dins del
poble.
Anem a fer una volta a estirar les cames
i localitzar els forns per demà al matí....
Dormim molt bé, també hi ha una altra furgo.
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Dissabte 31 d’agost
Ens llevem a dos quarts de set, anem al forn, i a dos quarts de vuit ja hem esmorzat els
corresponents croissants i marxem.
Més carretera, ja amb el desig d’arribar a casa. Passem per l’habitual zona del sud de
França, ja no hi ha l’habitual cua d’Aix en Provence. Arribem a l’avorrida A-9 i seguim
cap al sud.
Arribem a Catalunya i informem a la família.
Així doncs, finalment, cap a la una del migdia arribem a casa, amb 115.082
quilòmetres al marcador, això vol dir que n’hem fet 8.587..., una bestiesa!
Però m’agrada molt conduir, i més amb la Marta al costat!.
Hem passat per 20 països!, per set d’ells dos cops, o sigui, també es pot dir que hem
passat per 13 països diferents.
Hem passat, de camí per Catalunya; França; Itàlia; Eslovènia; Croàcia i Sèrbia, on vam
fer la primera parada pròpiament dita de vacances. Bulgària, que era el gran objectiu
de les vacances del 2019. Per Grècia, camí de Turquia, de fet vam trepitjar territori
turc, tot i que no vam passar de la frontera; vam tornar a Grècia i a Bulgària, d’on vam
marxar abans de l’inicialment previst. Vam creuar Macedònia fins a Albània seguint
cap a Montenegro i Bòsnia i Hercegovina i altre cop per Croàcia, des d’on vam iniciar
el retorn per Eslovènia; Itàlia; França i arribant ja a casa, a Catalunya.
Tòpics:
 Carreteres búlgares: Hi ha de tot i com a tot arreu com a més petites pitjor.
 Tios grans: Els habitants mascles balcànics acostumen a ser uns individus amb
un xassís físic força important.
 Gossos: en hi ha de solts per tot arreu, tant de vius com de morts doncs cada
dia en trobàvem algun de mort al marge d’alguna carretera.
 Preus: Hi ha una certa progressió en baixada direcció sud-est i, per tant de
pujada de tornada. Bulgària i Albània serien els més econòmics. Montenegro,
Sèrbia i Bòsnia serien els següents; Croàcia una mica més cara i la resta ja no
difereixen massa dels d’aquí.
 Fàbriques: A quasi cada poble búlgar hi ha alguna estructura del període
soviètic que s’està caient a trossos.
 Cotxes: A quasi cada jardí de les cases búlgares hi ha un cotxe, o més,
abandonats al jardí. Els que circulen són tots alemanys.
 Fronteres: N`hem passat una pila i en cap d’elles cap problema llevat en la de
Croàcia a Eslovènia pel fet d’entrar a l’espai Schengen.
 Menjar: Els països balcànics tenen certes similituds com el “Bürek”, una pasta
de full farcida de carn o verdures. Carn picada tipus “Kofte” que ve de la
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influència àrab. De fruita síndria, en hi ha arreu i de molt grans. I el pa,
habitualment de motllo.
Beguda: Molta cervesa. La mida normal o mínima, és de mig litre.
Turisme: Evidentment en hi ha més a la costa mediterrània que a l’interior
balcànic. Poca gent a Bulgària i Albània i més a Montenegro i Croàcia.
Kotor: per mi ha estat la sorpresa del viatge. Fantàstic.
Albània: ens va agradar molt fa tres anys i aquest 2019..., igual!.
Sèrbia: La zona que hem fet, la del Danubi ens ha agradat molt. Tot i que jo
tenia moltes reticències pel seu paper a la guerra de Bòsnia.
Horaris: similars als d’aquí. No tan matiners coma a França i/o Itàlia. A Bulgària
van amb una hora menys..., el sol mana!.
Llum solar: Estàs molt més cap a l’est pel que es fa de dia i de nit abans, ben be
una hora i això es nota.
Conducció: Una mica caòtica, sobre tot a les ciutats. Per carretera hi ha de tot,
com en la vinya del senyor!.
Prunes i Nous: Per tot el país hi ha pruneres i nogueres, ja siguin silvestres o
plantades. Podries alimentar-te per tot el país de franc, però després al wc...
Figues: i a Croàcia...figueres.
Cafè: A Bulgària són força addictes al cafè, com a Albània no esmorzen, fan
cafè. Són tan de cafè que sovint, molt sovint, hi ha màquines de cafè arreu, a
l’entrada d’una finca, a una plaça, en un mercat, a un monument, etc....
Terrasses: Com diem, són molt de cafè, pel que també hi ha moltes terrasses,
sovint plenes.
Fonts: A Bulgària és molt freqüent trobar, per les carreteres, un “pack”
consistent en font, cobert i taula, alguns fins i tot amb barbacoa i/o amb wc.
Sovint també són memorials d’algun accidentat i també sovint hi veus gent
asseguda petant la xerrada.
Llenya: És molt freqüent trobar grans piles de llenya a la porta de les cases, junt
a la carretera. I això es dona perquè és la llenya que estan preparant pel proper
hivern que compren ara a l’estiu.
Neveres: un altre tret distintiu de Bulgària són les neveres de refrescos, unes
neveres verticals plenes de refrescs o de cerveses que estan per tot el país, per
tots els establiments, sovint en grups de vàries d’elles amb diferents
continguts.
Telefonia: cal anar amb compte doncs tot i que en molts països ja no pagues, o
més ben dit, paques el mateix que aquí, en altres NO és així, pel que cal
informar-se.
Seguretat: En cap dels molts països on hem estat i per on hem passat hem
tingut cap problema d’inseguretat ni tan sols la sensació. La primera nit a
Bulgària, per desconeixement, no ho vam tenir clar..., però quan t’hi
acostumes..., cap problema.
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