
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Carlbarks mc-event 2021/2022 

Portugal, där väg möter hav 
Till säsongen 2019/2020 gör vi en helt ny resa i vår oförtröttliga jakt efter nya 

fantastiska mcvägar. I eventet ”Portugal, där väg möter hav” får du uppleva de 

kanske finaste delarna i detta lilla land som ändå erbjuder  så fantastiskt mycket 

av spännande historia och kultur, vackra vyer och mat och dryck. 

 

Som vanligt på våra event så sker all körning med svenska 
guider och vi delar in gästerna i grupper efter egna önske 
mål. Känner du dig som en normalbegåvad mcförare 
klarar du körningen utan några som helst problem. 

 
Dag 1 – Resdag : Ankomst Fuengirola 

Välkommen till Málaga! Du hämtas från flygplatsen till 
Hotell IPV Palace & Spa i Fuengirola. Där äter vi sedan på 
kvällen alla en välkomstmiddag tillsammans! 

 
Dag 2 – Mc-dag 1 : Fuengirola–Jerez de la Frontera 

Vi äter gemensam frukost på hotellet, packar väskor 
na, checkar ut från IPV Palace och lämnar resväskorna i 
förrådet. Efter det att vi bytt om är det samling klockan 
09.00 på parkeringen, där motorcyklarna väntar. Efter en 
praktisk genomgång så startar äventyret! 

Dagens färd går på härligt slingrande vägen genom 
ett av Spaniens vackraste bergsområden. Vi stannar till i 
den lilla charmiga byn El Burgo och dricker vårt förmid 
dagskaffe med ”rondellvakterna”. 

Efter ytterligare någon timmes kul körning äter vi en 
lite stadigare lunch hos Juan i El Bosque. Du har vi hunnit 
stanna till vid en mäktiga syn från nästan elvahundra 
meters höjd ned till sjön Zahara de la Sierra. 

Sent på eftermiddagen kommer vi fram till dagens 
slutmål och där vi bor över natten, den mysiga staden 
Jerez de la Frontera. Detta är en av Europas äldsta städer, 
nog mest känd för sin tillverkning av sherryviner. Jo, ordet 
sherry är en omskrivning av just Jerez. 

Vi kommer till Jerez relativt tidigt så det finns tid att 
titta sig omkring på egen hand. 

Dagen avslutas med middag tillsammans. 

Vi bor på det lite modernare hotellet Sherry Park med 
alla sina faciliteter, som spa och annat, man kan uppskatta 
efter en ganska lång dag i sadeln. 

Dagens rutt cirka 23 mil. 

Dag 3 – Mc-dag 2 : Jerez de la Frontera–Mértola 

Ännu en dag med fin mcåkning ligger framför oss, där vi 
kör vidare åt nordväst. 

Vi passerar Sevilla men nöjer oss med att beskåda den 
mytomspunna staden lite från fjärran eftersom en kolon 
med mcåkare skulle få det rätt svettigt i denna lätt kaoti 
ska smältdegel. Istället sikte på den portugisiska gränsen 
och den lilla pittoreska byn Mértola, vackert beläget vid 
floden Guadiana i en nationalpark med samma namn. 

Vägarna är som nästan alltid i denna del av världen 
roliga men den stora behållningen idag blir nog scenerier 
na, och inte minst känslan att vi nu faktiskt kör in i Portugal! 

Mértola blir vår hemvist för natten, där du verkligen 
kommer att känna historiens vingslag med sin kyrka som 
är en ombyggd moské från 1100talet. 

Vårt hotell, fina Hotel Museu, ligger i Mértolas histo 
riska centrum och erbjuder fint utsikt över just floden 
Guadiana. Att det direkt i anslutning till receptionen ligger 
ett museum som visar arkeologiska utgrävningar, blir 
förstås en fin del av upplevelsen här. 

Dagens rutt cirka 33 mil. 

 
Dag 4 – Mc-dag 3 : Mértola–Sagres 

Dagens etapp bli till ”världens ände”! Ja, det är så Sagres 
på Algarvekusten brukar kallas. Detta är nämligen 
Europas västligaste udde. 

Körningen idag blir ganska stillsam, och vi är framme 
redan tidig eftermiddag för att kunna njuta av det maka 
lösa mötet med mäktiga Atlanten, och vi kommer att 
köra ända ut till Cabo de Sao Vicente, den mytomspunna 
udden. 

Vi stannar förstås för natten här i Sagres, där Mareta 
Beach Hotel blir vårt ”hemma”. Som hotellets namn nog 
avslöjar så bor vi förstås vid Atlanten med utsikt utöver >> 
den vidsträckta horisonten. 

Dagens rutt cirka 22 mil. 



>> Dag 5 – Mc-dag 4 : Sagres–Beja 

Ännu en dag med härlig mcåkning ligger framför oss, för 
nu lämnar vi Algarvekusten bakom oss vi tar oss på roliga 
vägar nordöst. Självklart väljer vi att köra det första milen 
längs klippranden för att njuta lite till innan vi sedan styr 
vidare inåt landet. 

Väl på kurs mot den lilla pittoreska staden Beja möter 
oss inte bara finfina mcvägar, utan också en häpnads 
väckande vacker natur! 

Kvällen och övernattningen blir just i trevliga Beja, där 
vi bor i den äldre delen staden och då på charmiga Hotel 
Bejense. Helt klart inte ett hotell för lite tuffare ”bikers” 
men helt klart ett kul ställe i all sin konstnärliga touch. Om 
väldigt bekvämt förstås, som ju passar oss bra efter ännu 
en dag med rätt många kilometer i sadeln. 

Dagens rutt cirka 25 mil. 

 
Dag 6 – Mc-dag 5 : Beja–Zafra 

Vi styr nu in i det spanska ”Extremadura”, ett område som 
bär på många spår från sin dramatiska historia och då 
redan från romartiden och långt senare med samman 
drabbningar mellan kristna och muslimer. 

Även om här möter milsvitt slättland så är landskapet 
omväxlande, med bergsområden och dalgångar med 
floder. Kort sagt en allt annat än tråkig mcåkning! 

Lite kuriosa är att den iberiska skinkan och världskända 
Pata de Negraskinkan görs i denna del av Spanien, en 
säregen smak för av att grisarna bara fått äta ekollon. 

Vi når den fina staden Zafra på eftermiddagen som blir 
stopp för natten och där vi bor på trevliga Hotel La Muralla. 

Dagens rutt cirka 27 mil. 

Dag 8 – Mc-dag 7 : Ronda–Fuengirola 

Det är med blandade känslor vi lämnar Ronda bakom oss 
för att ta oss tillbaka till Fuengirola igen. Hemlängtan? Nja, 
för nog hade vi väl kunnat tänka oss att fortsätta äventyret 
några dagar till… 

Och ännu är det inte slut, och det blir förstås inte bara 
en transportsträcka på hemvägen. Nej, nej, vi avslutar 
resan storstilat med den kanske bästa mcåkningen i 
denne del av världen, i bergsmassiven som vetter ned 
mot Medelhavets turkosblå vatten. Med andra ord ännu 
ett pass med magisk hojåkning! 

Efter några mil på väg N340 når vi på eftermiddagen 
är vi sedan tillbaka till Hotell IPV Palace & Spa i Fuengirola. 
Rimligen lite matta efter drygt etthundrasjuttio mil på 
några får dagar och omtumlade efter alla intryck, men 
med breda leenden, kan vi lova! 

Passa på att njuta av sista eftermiddagen och kvällen 
i den spanska solen, kanske vid poolen, en promenad till 
Fuengirola eller bara med en kall öl. 

Vi på Carlbarks vill förstås runda av dessa fina dagar 
ihop – och det gör vi med en bit mat på kvällen! 

Dagens rutt cirka 23 mil. 

 
Dag 9 – Avresa Fuengirola 

Rise and shine... Vad sägs om en lat frukost och egen tid 
på förmiddagen? Vi hämtar sedan upp dig och kör till 
Málaga flygplats för hemresan. 

Mersmak? Ja, vi ses förstås helt klart igen! 

 
Dag 7 – Mc-dag 6 : Zafra–Ronda 

Vad är ett besök i Andalusien värt om man missar fantas 
tiska Ronda!? Denna lilla stad anses av många vara en av 
Spaniens vackraste så kallade ”pueblos blancos”, det vill 
säga fritt översatt ”vita byar”. Det är dit vi styr kursen idag! 

Extremaduras landskap blir nu till något helr annat 
precis som Mcåkningen, för nu möter berg och djupa 
dalar med serpentiner som kan göra vilken hojåkare som 
helst salig! 

När vi på eftermiddagen når Ronda befinner vi oss 
sjuhundrafyrtio meter över havet för att vara exakt och det 
i bergstrakter som är minst sagt oländiga. Inte förvånande 
då att staden delas av en ett hundratjugo meter djup ravin 
som bildats av floden Guadalevín. Tre broar leder över 
ravinen, en romersk byggd för mer än tvåtusen år sedan. 

Känn dig helt fri på kvällen att ta in denna härliga lilla 
stad – här finns hur mycket som helst att upptäcka! 

Vi bor på Hotel Plaza del Toro, alltså vid ”tjurarnas 
torg”. Det är förstås ett passande namn för Ronda, också 
känt som platsen där en moderna tjurfäktningen föddes. 
En liten bonus blir att våra hojar får stå i finrummet denna 
natt – här har hotellägaren Alberto nämligen låtit inreda 
garaget så att man får känslan av ett mysigt vardagsrum! 
Mcstövlarna sparkar vi förstås av oss utanför! ;) 

Dagens rutt cirka 34 mil. 

Fakta: 

• 8 nätter (2 på IPV Palace 
och 6 ”ute”) 

• 7 dagars mc åkning 
ca 180 mil 

Vad ingår? 

• Transfer Málaga flygplats 

• Fabriksny svenskregi 
strerad mc inkl bensin 
och försäkring 

• Svenska guider 

• Hotell inkl frukost 
(del i dubbelrum) 

• Samtliga luncher 

• Nästan alla middagar 
 

Vad som inte ingår? 

• Flygresa 

Motorcyklar: 

• 750GS 

• 1250GS/GSA 

Tillval: 

• Passagerare 

• Enkelrum 8 nätter 

• Extranatt del i dubbelrum 

 

Vi reserverar oss felaktiga 

uppgifter och ändringar. 

 

Information & Bokning: 

www.event.carlbarks.se 

eller event@carlbarks.se 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Est. 1939 

 
 
 

Hos oss är det alltid något nytt på gång! 
Följ oss på Facebook! Du är förstås alltid varmt 
välkommen till vår butik i Kumla! 

 
 

Norra Mosvägen 1, Kumla. Telefon 019–57 07 01. www.carlbarks.se 
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