
Hiszpania / Portugalia 08-15 października 2017 
Chcielibyśmy tu podzielić się z Wami kilkoma wspomnieniami i uwagami po wyjeżdzie 

do Portugalii i na tor wyścigowy Jerez ... z racji mojego hobby zdecydowanie skupie sie 

bardziej na sportowej cześci wyjazdu. 

Zacznijmy jednak od spraw przyziemnych ... dlaczego Hiszpania, po co tak daleko i ile to kosztuje...? 

Otóż w całej mojej historii wyjazdów do Hiszpanii a było ich przez te kilkla lat kilkanaście słownie raz 

spotkałem się z deszczem podczas jazd torowych, trwał poł godziny i za następne pół godziny tor był 

juz suchy. To sie nazywa ekonomiczna efektywność wyjazdu . Poprostu prawdopodobieństwo 

dobrej pogody jest wielokrotnie wyższe. Tak jak jadąc do Austrii kupujemy drozsze karnety ale 

robimy kilkukrotnie większy dystans na nartach w stosunku do jazdy w Polsce, nie wspominając już o 

jakości tras, infrastruktury i pięknie krajobrazu. Co kto woli, ale dla mnie „rzadziej a lepiej” ma 

przewagę nad „taniej a częściej” – to przy założeniu że nasz budżet jest mocno ograniczony. 

Dlaczego samolotem a nie transportem własnym? Koszt będzie w przypadku opcji samolot + 

transport firmowy może być znacznie niższy gdy uczciwie policzymy wszystkie koszty. 

Policzmy więc ...  

Transport własny : 

Paliwo   :7000km *12 l/100km * 1,3€ = 1100€ 

Autostrady  :min. 280€ (to do Barcelony tylko a dalej ... no coz mozna probowac bezpłatnymi) 

Zużycie pojazdu : tak to tez trzeba policzyc. Najprosciej ujac to tak ... cena wynajmu dostawczaka *0,8 

(to zapewne da rzeczywisty koszt) a cena to ok 230PLN/dobe czyli liczac 3 doby dojazd 4 na miejscu 

to mam rowno 10 ergo 2300*0,8=1840 PLN =  430€ 

Niektórzy z  Was moga poddac tow  wątpliwośc ale prawda jest taka ze opony sie zuzywja, auto tez... 

a mogloby gdzies pracować w tym czasie. 7000 km to jednak nie spacerek do Brna czu na Silesie ... 

Koszty dodatkowe: 

Najistotniejsze tu jednak jest ogólne zmeczenie i 6 dni w podróży, co oznacza nie mniej ni wiecej ale 

dodatkowe 6 dni urlopu (lub nieobecnosci). Należałoby takze taki transport ubezpieczyć ... Jak to 

wycenić? Sam nie wiem, dla każdego z Was będzie to indywidualny koszt. 

Nastepna pozycja sa hotele po drodze ... przecież nie bedziecie spali w busie, a do tego parking 

strzeżony cobyscie mieli na czym jezdzic po dotarciu do Hiszpanii. 4 noce to w sumie 200-250 € 

Reasumując wychodzi ok 2040€ ... mozna to podzielic na dwóch ... to wtedy wyjdzie ok 1020€ 

Transport Motorraid: 

Motocykl sportowy 340€ / drogowy 430€ (mowimy tu o transporcie az do Jerez). 

Do tego przelot ok 120€ (jesli wczesniej kupicie) 

Transfer lotnisko-hotel ... ostatnio w Faro klienci placili u nas po 16€ w 1 strone czyli razem 32€ 

 



Podsumujmy: 

Transport własny 1020€ i 6 dni w trasie, transport Motorraid 512€... Czy to nie przekonuje? W 

przypadku turystyków będzie to 600€ ... Tak czy inaczej oszczędzacie pieniądze i przede wszystkim 

czas. Za różnicę macie hotel i paliwo do motocykla. 

Wracając teraz do naszego wyjazdu ... gdy opuszczaliśmy nasz „grajdołek” było 9stC i padał deszcz 

Humory dopisywały a spożycie wina i piwa dramatycznie 

wzrosło. Najbardziej współczułem kierowcom ... czyli 

oczywiście 

sobie samemu 

. 

Gdy tylko 

wylądowaliśm

yw  Faro 

uderzyła nas 

fala ciepła i błekitne słoneczne niebo. 

Trochę się naszukaliśmy transferu do naszej 

wypożyczalni samochodów ... Centauro... z 

której skorzystaliśmy za pośrednictwem 

Ryanair.  Okazało się że na przylotach stał Pan 

w łądnej żółtej koszulce tyle że tabliczkę z 

napisem Centauro opuścił w dół konwersując z 

w cale atrakcyjną koleżanką, a my latamy jak te 

„gupki”. Wrrrr! Wynajmując auto poprzez linie 

lotnicze opłciliśmy od razu pełne ubezpieczenie 

ale jak to zwykle bywa okazało się na miejscu ze 

trzeba doppłacić za ... wyjazd autem za granice 

...i tak ... za wynajem na tydzien zaplacilismy 

66€ ... za fakt wyjazdu za granice ... 61,50€ ... wniosek ... mnastepnym razem lece do Malagi. 

Nasi koledzy-turyści mieli do hotelu 80km, sportowcy 250km ale oni przewaznie polecieli do Malagi 

lub wprost przez Madryt do Jerez. Ja i kolega Mirek byliśmy mutantami korzystającymi zarówno z 

uroków toru jak i krętych tras Andaluzji oraz Portugalii. Po rozładunku części turystycznej ciężarówka 

rano w  poniedziałek wyruszyła w kierunku toru  a my z Mireczkiem trasą jak najbardziej krętą 

zahaczając o przepięknie położone miasto Ronda  



Do Jerez dotarliśmy na umówioną godzinę 19stą a 

zrobiliśmy raptem 420km. Pierwsze wrażenie z tras jest nie do końca pozytywne. Jakościowo asfalt 

pozostawia sporo do życzenia, ostatnia wizyta w Kataloniii dowiodła że tam bardziej się dba o 

bezpieczeństwo motocyklistów i komfort podróżnych. Widoki diametralnie inne ale również 

zapierające dech w piersiach tak ajk w innych regionach Hiszpanii. Co najważniejsze to temperatury, 

dochodzące nawet do 34stC i piękna pogoda.

 

 

Kręte trasy aż do przesady, miasta położone na 

klifach, przyjaźni ludzie. Gdy tylko dowiadywali 

się że jedziemy na tor do Jerez od razu zaczynali snuć opowieść jak to oni sami lub ktoś z rodziny tam 

jeżdził a w najgorszym wypadku, że znają takiego a takiego championa. Widać że Andaluzja to 

owszem turystyka, transport morski ale motocykle i wyści odgrywają tu olbrzymią rolę. 

Tor Jerez położony jest ok 10-15km od centrum miasta Jerez de la Frontiera, więc w każdej chwili gdy 

komuś brakuje emocji czy natchnienia (a jest gdzie je zdobywać) można podskoczyć i cieszyć się 

życiem (także nocnym) jednego z głownych miast Andaluzji.  Dotychczas byłem „Brnofilem” ale 



muszę przyznać, że jedna wizyta w Jerez nakłoniła mnie do zdrady... wspaniała i wyniosła 

infrastruktura toru robi wrażenie jak rzymskie Colosseum na „Gladiatorze” ... poczułem się jak mały 

chłopiec, który przyjechał pierwszy raz z malutkiej wioski do wielkiego miasta.  

Bardzo ciekawa nitka z przewyższeniami, ciasnymi i domykającymi zakrętami, wymuszała wspięcie się 

na wyżyny naszych umiejętności. Tor należy do tych średno szybkich. Jest wręcz wymarzonym 

balansem gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Położenie w niecce (prawdopodobnie jakies stare 

wyrobisko wapienne lub piaskowe) niesamowicie skutecznie chroni przed rozprzestrzenianiem się 

chałasu na zewnątrz. Nasz hotel Barcelo Golf Club graniczący z torem absolutnie nie odczuwał żadnej 

uciążliwości ze strony sąsiada. 

Hotel robił wrażenie, położony właściwie w parku na 

olbrzymiej powierzchni pola golfowego oferował 

ponadprzeciętną jakość i komfort ale przede 

wszystkim raczył nasze podniebienia 

niesamowitym menu. Wiadomo od 

dawna że przez żołądek do serca ... i tak też w hotelu Barcelo wszyscy uczestnicy dozgonnie się 



zakochali.

 

 

Posiłki oferowane a’la cart lub wg menu bufetowego o olbrzymiej różnorodności. Można było zjeść 

kolację za 9€ wciągając „home made” burgera lub spaghetti, można było skorzystać z menu 

bufetowego „jesz ile chcesz” za 27€ a można a’la cart i tam granicą stawała się Wasza wyobraźnia i 

pojemność żołądka  

    



Dyskusje przy stole i w pieknych okolicznościach plenerowych trwały godzinami i czasami się zdarzało 

że część z nas nie mogła trafić do własnej sypialni zalegając gościnnie w saloniku u przyjaciół a 

niektórzy musieli odpuszczać sesje poranne ponieważ byli mocno „niewyraźni” . 

   

Tak czy inaczej cały pobyt na torze Jerez obfitował w wydarzenia towarzyskie i sportowe. Poddaliśmy 

sie Hiszpańskiemu duchowi fiesty i sportu. Nad całością czuwali czujni organizatorzy w tym nasz 

mistrz Polski Marek Szkopek służący radą, wsparciem technicznym i logistycznym. 

Na torze oboiwiązywał luz piknikowy, uśmiech i pełen relaks. Czasem także pojawiały się objawy 

głupawki torowej. Na szczęście była to choroba o tyle zaraźliwa i powszechna co niegroźna. 

We wszyskich naszych wyjazdach stawiamy porzede wszystkim na bezpieczeństwo i dobrą zabawę. 

Chcemy ten czas spędzić uśmiechnięci, realizując nasze marzenia i poprawiając umiejętności. Dzięki 



tak zróżnicowanej ekipie każdy mógł kogoś zapytać o technikę jazdy ale również dyskusje na tematy 

egzystencjonalne trwały długo w noc. Jednynym tematem którego staraliśmy sie unikać była polityka. 

  

Sportowcy nie mieli zbyt wiele czasu na zwiedzanie. Mimo wszystko wpadlismy na chwilę do Kadyksu 

i na Gibraltar. Niektórzy twierdzą że nie warto jednak wg mnie Gibraltar to takie „must be”. 

Po pierwsze ze względu na ważny dla Polaków monument ku pamięci Gen. Sikorskiego i ofiar 

katastrofy z 1943 roku. Po wtóre jest tak ciekawy geograficznie i tak różny, rzekłbym brytyjski wobec 

otaczających go hiszpańskich miasteczek że czułem się omal jakbym wpadł na wieczór do Londynu. 

Warto objechać pełną pętlę wokół skały, zajrzeć do Europa Point (tam jest monument) oraz skoczyć 

do Upper Garden gdzie oblezą Was małpy. To ostatnie mi się nie udało, akurat tego dnia nad 

Gibraltarem wisiało jakieś paskudne chmurzysko. Najważniejsze jednak aby zanurzyć się w sieć 

uliczek old town i spędzic tam wieczór może dwa.  

   

Gdybyście  mieli trochę wiecej czasu to można przeskoczyć promem na Ceute ... takie Hiszpańskie 

terytorium na kontynencie Afrykańskim. Trzy razy wieksze od Gibraltaru. Prom w te i z powrotem 



pasazer + motocykl to wydatek 100USD, czas w jedna strone 1godz. Wrażenie na słuchaczach ... 

bezcenne „Byłem na moto w Afryce”  

 

15 listopada zakończył się nasz pobyt w 

Andaluzji. Żegnało nas piękne 

zachodzące słoneczko i wkurzający brak 

miejsca na nogi w samolocie Ryanair. 

Czas lotu to 4 godziny więc wszstkim w 

wzroście 182+ sugeruję dopłatę do 

miejsc z przestrzenią na nogi. 

Zapewne za tydzień znajdziecie relację z 

części turystycznej. Tymczasem nasza 

Wiki - reporterka Mototravels – 

podróżuje przez Europę w ciężarówce 

Motorraid. Tak się kończy nieuwaga i 

utopienie telefonu wraz z dowodem 

osobistym w  falach oceanu. 

 

Jeśli zainteresowała Was ta krótka, nieskładna i 

zapewne nudząca opowieść to zapraszam do nas – 

przeżyjmy następne wyjazdy razem. 
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