
Som vanligt på våra event så sker all körning med svenska 
guider. Vi delar in gästerna i grupper efter egna önskemål. 
Känner du dig som en normalbegåvad mc-förare kommer 
du att klara av körningen galant. 

Dag 1 : Ankomst 

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

Dag 2 : El Chorro 
Vi äter en gemensam frukost på hotellet och byter sedan 
om och träffas klockan 09:00 på parkeringen där motor-
cyklarna väntar. Efter en praktisk genomgång så börjar 
äventyret och vi sätter kurs mot den lilla charmiga bergs-
byn El Chorro! 

 Redan efter ett par mil blir terrängen härligt kuperad 
och vägarna till de serpentiner som gör mc-åkningen till 
en ren fröjd! Det lär inte dröja länge förrän du kommer att 
förstå varför vi vill köra våra event här i södra Spanien och 
Portugal och ingen annanstans!

 Väl upp i bergen dricker vi vårt kaffe med ”rondell-
vakterna” i El Burgo, ett stopp som nu blivit till en kär 
tradition för oss!

 Efter ytterligare några härliga mil når vi så El Chorro, 
en slumrande idyll 291 meter över havet och med 242 
invånare. Fast skenet bedrar lite, för bara ett stenkast 
härifrån och finner vi El Camino del Ray, en vallfärdsort för 
bergslättare från hela världen. Vi nöjer oss dock med att i 
lugn och ro njuta av ”underhållningen” och äta lunch här. 

 På återresan till Fuengirola passerar vi små samhällen 
med namn som sätter fantasin i rörelse, Álora, Pizzara och 
Alhaurín el Grande, namn som vittnar om Spaniens mång-
kulturella förflutna. Det är små byar och städer som alla 
har en egen karaktär och unika traditioner – något man 
kan se med blotta ögat utan att vara särskilt påläst. 

 Dagens åkning avslutas på parkeringen vid hotellet 

För femte året i rad så kör vi vidare med vårt succéupplägg i det populära eventet ”Andalusiens 
pärlor”. Här möts du av fantastiska mc-vägar men får samtidigt smaka på allt annat fantastiskt 
som Andalucía erbjuder av natur, historia och kultur Och förstås mat och dryck. Du bor på vårt 
fina fyrstjärniga hotell IPV Palace och SPA i Fuengirola vid Medelhavets strand.

med lite eftersnack. På kvällen är det fria aktiviteter och 
ett bra tillfälle att på egen hand och då till fots upptäcka 
Fuengirola. Eller så tar man en stunds avkoppling vid 
poolen eller i hotellets SPA och sedan kanske en nätt 
stund i baren.

 Dagens rutt cirka 25 mil.

Dag 3 : Zahara
Efter frukost så träffas vi denna dag vid motorcyklarna 
redan klockan 08:30. Dagens rutt är till Zahara. Vi börjar 
med att åka mot Marbella där vi sedan styr upp i bergen 
på den för många motorcyklister populära vägen mot 
Ronda – här lyser raksträckorna med sin frånvaro och vi 
blir direkt saliga av körningen på denna fantastiska rutt! 

 Vi kommer snart att köra in i den fina Parque natural 
de la Sierra Grazalema, och befinner oss nu på över 1.000 
meters höjd, vilket vi känner inte minst på att här är så 
mycket svalare än vid Medelhavskusten. Kuriosa är att 
parken är ett av  UNESCO:s biosfärområden, och alltså 
har en natur och fauns som är skyddad och ska bevaras 
för framtida generationer. Förmiddagskaffet tar vi där det 
passar sig men lunchen blir traditionsenligt hos Juan i den 
lilla byn El Bosque. 

 Mätta och belåtna kör vi vidare upp i bergen och 
stannar så småningom på 1.188 meters höjd med en helt 
fantastisk utsikt över sjösystemet Embalse de Zahara-el 
Gastor. Blickar vi högre upp på berget ser vi den gamla 
staden Zahara de la Sierra, en gång ett starkt fäste för 
de muslimska morerna som under många hundra år var 
herrar över denna del Spanien.

 På vägen hem igen kommer vi att skymta Ronda, 
en liten stad som anses av många vara en av Spaniens 
vackraste så kallade ”pueblos blancos”, det vill säga fritt 
översatt ”vita byar”.  Detta är bergstrakter som är minst 
sagt oländiga. Inte förvånande då att staden delas av en 
etthundratjugo meter djup ravin som bildats av floden 
Guadalevín. Tre broar leder över ravinen, en romersk 
byggd för mer än tvåtusen år sedan.
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Hos oss är det alltid något nytt på gång!  
Följ oss på Facebook! Du är förstås alltid varmt 
välkommen till vår butik i Kumla! 

 Återfärden till Fuengirola blir förstås inte bara en trans-
portsträcka, utan vi avslutar storstilat med den kanske 
bästa mc-åkningen i denna del av världen, i bergsmas-
siven som vetter ned mot Medelhavets turkosblå vatten. 
Med andra ord ännu ett pass med magisk körning!

 Det har blivit en lång men fantastisk dag, så när vi 
sedan sitter där lite matta på hotellet och smälter våra 
intryck kan det ju passa fint med en iskall öl eller något 
annat uppfriskande.

 Dagens rutt cirka 34 mil.

Dag 4 : ”Korkskurven” 
Dagens rutt blir till det vi valt att kalla ”Korkskruven”! Som 
du förstår handlar det inte om fyrfiliga autostrador utan en 
vägsträcka som får den mest kräsne hojåkaren att jubla! 

 Prick klockan 09:00 drar vi iväg mot Málaga! Det blir 
lite av en transportsträcka på N-340 först – men också att 
bekanta sig med detta intensiva stråk är en upplevelse! 

 Snart vi styr upp mot bergen på en liten härlig asfalts-
väg som vid en stigning går i en dubbel ”korkskruv”.  Nu 
möter oss berg och djupa dalar med helt magiska vägar! 

 Lunchen blir hos trevlige Manuel i den lilla byn 
Villanueva och åker sedan vidare på fantastiskt slingriga 
vägar och avslutar dagen hemma på hotellet. 

 Dagen och hela eventet avrundas med en liten av-
skedsmiddag på restaurang Area 51 i Fuengirolas hamn, 
ett sätt för oss på Carlbarks avsluta dessa fina dagar ihop!

 Dagens rutt cirka 27 mil.

Fakta: 

• 4 nätter IPV Palace & SPA

• 3 dagars mc-åkning,  
totalt cirka 85-90 mil 

Vad ingår?

• Transfer Málagas flygplats

• Fabriksny svenskregi-
strerad mc inkl bensin  
och försäkring

• Svenska guider

• Hotell inkl frukost  
(del i dubbelrum)

• Samtliga luncher

• Välkomstmiddag  
och avskedsmiddag

Vad som inte ingår?

• Flygresa

• Middag kväll 2 och 3 

Motorcyklar:

• 750GS A2 

• 750GS, sänkt 

• 1250GS/GSA 

•  1250GS/GSA, sänkt 

Tillval:

• Passagerare 

• Enkelrum 8 nätter 

• Extranatt del i dubbelrum

Vi reserverar oss för felaktiga 
uppgifter och ändringar. 

Information & Bokning:
www.event.carlbarks.se  
eller event@carlbarks.se

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

Est. 1939

©
 C

arlb
arks M

o
to

r 2020
-05

-18. B
ild

er: B
eng

t ”B
eO

” O
hlsso

n, B
raunecker/Pixab

ay, Paul D
anielsso

n m
 fl

>>

Egentligen är det lite av en slump  
att vi alls kör i Spanien. 

När vi på Carlbarks för några år sedan 
skulle göra något kul ihop så blev det att 

just köra mc i den spanska solen. Då föreslog 
en i gänget att vi skulle göra det också med våra kunder.

 Sagt och gjort, och det blev succé direkt! Idag har vi 
fyra starka event men skräddarsyr förstås också rutter 
för hojentusiaster från Sverige, Danmark och Norge som 
vill uppleva ”den helt perfekta åkningen” och inte låter 
vintern ”sätta käppar” i mc-hjulen. 

 Ja, det är i södra Spanien i solsäkra och så otroligt 
inbjudande Andalucía och i södra Portugal du hittar den 
ultimata körupplevelsen, på härligt slingrande vägar över 
berg och genom djupa dalar i ett magiskt landskap. 

 Och så allt annat kul vi kan hitta på, som guidningar, 
vinprovning och flamenco. Många skratt och nya vänner 
icke att förglömma! 

 ¡Bienvenido a España! 

Dag 5 – Avresa Fuengirola 
Efter en gemensam frukost så rullar vår shuttle mot 
Málagas flygplats. Vill ni så går det utmärkt att stanna 
några dagar extra och njuta av värmen. 

 Alla kommer nog att vara lite omtumlade av alla intryck 
och förstås lite matta efter 85-90 mil i sadeln under bara 
några få dagar – men alla kommer att sätta sig på flyget 
tillbaka till vintern och Sverige med breda leenden, det 
kan vi lova!

 TREDJE GENERATIONEN • LASSE CARLBARK 

Det var Lasses farfar som redan år 1939 startade 
Carlbarks Motor. Vi är idag auktoriserad återförsäljare och 
serviceverkstad för motorcyklar från BMW och Yamaha 
men har har också ATV och både vatten- och snöskotrar. 

 Carlbarks är ett helhetskoncept där vi förstås även har 
ett stor beganad utbud men där kunden också får hjälp 
med allt från finansiering, personlig utrustning och finna 
tillbehör från alla välkända märken.

     Som Carlbarks-kund får man 5 års garanti på ditt MC-
köp, förtur till vår verkstad, Safety School och mycket mer! 

Lasse är förstås för många mer känd från sin tid inom 
racingen. Sedan 2015 gör Lasse så ofta han kan det roli-
gaste som finns enligt honom själv, att guida ”vintertrötta” 
hojåkare från Norden runt under den spanska solen!


