2015 Gibraltár

Most nem irtam olyan napról napara naplót amit szoktam. Sok kilométert
mentünk több nap arról szólt csak így a menésen kívül nem sok mindent
irhattam volna. De azért a nap végén mindig feljegyeztem néhány dolgot. Ezt
olvashatjátok most.

Először is a legfontosabb. TDM900 Megint hiba nélkül hozta a formáját.
Megbízható továbbra is. Most már 71000 Km van benne és a kötelező
kopóanyagok cserjén kívül még semmit nem kellet rá költenem!
TDM Über alles! TDM Forever!
A második legfontosabb. Karesz mint utitárs. Megbízható és alapos. Ha valaki
kételkedett volna benne hogy érdemes e elindulni vele. Annak elmondom: Igen!
Itt 2 hétig „összevoltunk zárva”. Nem mondom, hogy nem voltak konfliktusok
mert biztos ő is nyelt néhányat, hogy ne küldjön el a búsba és nekem is volt
ilyen. De piszok könnyű ilyenkor a másikban a hibát meglátni. Miért megy arra
és miért nem erre, miért előz ott és miért nem itt, Mehetne lassabban,
gyorsabban, stb. Nem akarom ragozni a dolgokat.
Egy kis használati útmutató hozzá: Sose sürgessétek mert attól még jobban
belassul. Azt se mondjátok neki, hogy ráérünk. Én egyszer követtem el ezt a
hibát és másfél órát vártam rá. Az aznapi indulásunk 10:57 re sikeredett. Aki
ismert az tudja, hogy mit élhettem át. Alapos ami a pakolást illeti, mindent jól
meggondol és rendesen a helyére rak. De nincs is nála leeső csomag!
Utitársként továbbra is ajánlom mindenkinek.

Na most a részletek. Az a általános tapasztalatunk, hogy az Franciáknál,
Spanyoloknál senki sem beszél semmilyen idegen nyelvet. Ez annyira szó szerint
értendő, hogy a benzinkutaknál nemegyszer kellett kézzel mutatni hogy hányas
kútnál tankoltunk mert a pénztáros annyira nem tudott angolul, hogy azt
megértse hogy five. Az viszont többször előfordult, hogy hosszú monológokat

mondtak nekünk, spanyolul és egy csöppet sem zavarta őket, hogy egy mukkot
sem értünk belőle. A Barcelona melletti kis városban ahol megszálltunk 1 öreg
bácsi 2 bottal sétálgatott a szálloda mellett. Én a motor mellett ücsörögtem
Vártam, hogy Karesz elkészüljön. Az öreg megállt és elkezdett hozzám beszélni
spanyolul. Én válaszoltam neki. Sorry I’dont speek spanish. De ez nem hatotta
meg csak mondta tovább. Na akkor ha nem zavar hogy nem értjük egymást
akkor válaszolok. Én mondtam neki magyarul. Nagyon kis csinos kalapja van. És
a botjai is milyen szépek, stb stb. Kb 5 percig beszélgettünk egymással (ha ezt
annak lehet nevezni). Az ilyenek többször is előfordultak. Szóval itt idegen
nyelvet beszélni szinte felesleges.
Az Anadalúz táj.

Kopár tele olaj fákkal. Dimbes dombos. Valahogy mégis szórakoztató. Rengeteg
helyen lehet teheneket látni. Kevés birka kecske szinte sehol. A lomb hullató fák
Barcelónától délre eltünnek szinte csak örökzöld és fenyő van mindenütt. (meg
rengeteg olajfa) A Seatot mint autót alig láttunk. A cseheknél viszonylag sok
Skodat lehet látni itt Seatot alig.
A tenger hideg. Mivel az Atlanti óceán Gibraltárnál ömlik bele a földközi
tengerbe hozza a hideg vizet. Kb 15 fokos volt a víz. Azért én egy fél napot
simán elubickoltam benne. 

Akkora kagylókat szedtem mint a tenyerem és sokat. Annyi volt belőlük, hogy a
gyerekek le sem hajoltak érte. Tele van velük a fürdőszobám és Karesznek is
adtam 1 csomót.
Külföldiek a Costa de Sol on alig vannak. 90% Spanyol, kevés Angol, Francia.
Orosz beszédet csak 1 szer hallottam.
A Spanyol csajok kicsik. A 170 centis már az égimeszelő státusszal rendelkezik.
az átlag 160 cm körül lehet de láttam 2 apácát akik alig lehettek 140 cm nél
magasabbak pedig nem is voltak öregek. DE aki a lányokon szereti a
domborulatokat annak csemege Spanyolország! Pláne hogy a monokini becses

hagyománya nagy divat errefelé van bőven mit nézni annak aki éppen kagylókat
keres a tengerparton ezért fogatja körbe a fejét állandóan! :D
A Spanyol férfiak sem magasak. Olyan igazi Sanco Panza stílusúak. görbelábúak
pocakosok, alacsonyak.
Az angolokat is meg lehet ismerni. Fehérbőrűek (vagy főttrák vörösek) attól függ
hány napja vannak a tengerparton. Tetováltak, csúnyák és kövérek.

A szálláson az egyik szakácsnő Segesvári születésű volt. Román de tudott
magyarul. Nagyon megörült nekünk és minden este speciális spanyol kaját
kaptunk menü árban. Ő mondta, hogy az Andalúzok cigányok. Nem érdekli őket
csak a zene, tánc és a pia. Hogy mi lesz holnap azzal senki ne foglalkozzon. Majd
csak megleszünk valahogy. 3 éve él már kint biztos tudja mit beszél.
De korán kelnek. 6 órakor (1/2 8 kor világosodik) már tele van a kávézó
munkába indulókkal.

Közlekedés

Gibraltár: Meg se próbáljatok kocsival bemenni. Parkolóhely nincs. Aki kocsival
akar menni az álljon meg a Spanyol részen és sétáljon be a félszigetre. A helyiek
sem autóznak mind kis robeszekkel járnak. Ezekből is a 10 colos kerekűekkel,
hogy megtudjanak állni valahol. Mi a2 motorral hosszas keresgélés után
találtunk csak helyet 1 motorparkolóban (ingyen lehet parkolni) Viszont máshol
meg ne álljatok mert azonnal kerékbilicset karnak a járműre. Minket 2 helyről is
elküldtek a helyiek (járda és teherautóknak fenntartott parkoló széle) hogy ne
álljunk oda mert jön a bilincs.

Csoda szép hely. Tele ágyú állásokkal, erődökkel, és szép kilátással. Minden
motorosnak fel kell írnia a bakkancslistájára Gibraltárt!
Franciaország
GPS nélkül meg se próbáld! Táblák alig vannak tele körforgalommal de a főutak
elkerülik a városokat. Igaz alig haladsz a sok körforgó miatt. Kijössz az 1ikből
épp hogy kigyorsítassz felrakod 6osba és máris kapcsolhatsz vissza. Komolyan
mondom volt olyan hely, hogy 1 Kmenkét körforgő és ebből 15 darab zsinórban.
Itt a kék táblával jelzett út a fizetős a zöld az ingyenes.

Olaszország
Szinte ugyan az mint a Franciáknál. Itt csak a táblák színe változik a zöld a fizetős
a kék az ingyenes útra visz.

Spanyolország
Nem hittem volna hogy a Németnél lehet jobb útrendszert csinálni. Hát lehet.
Itt dobd el nyugodtam a GPSt. Minden remekül ki van táblázva csak azt kell
tudnod milyen nagyvárosok felé mész és máris a helyes úton jársz.
Itt az AP (Autopista) jelzésű útvonal a fizetős az A (Autovia) jelzésű ingyenes. és
nyugodtan mehetsz az N jelzésű főutakon is. Miért jobb a rendszer a
németékénél? Mert nagyon megkönnyítik az utazók dolgát! Az N jelzésű
főutakon sok körforgó van de a körforgók 95% ban azt aki nem akar lehajtani
vagy felhajtani a főutról azt a körforgó alatt vagy felett egy alul vagy felüljárón
keresztül egyenesen elvezetik. Előfordul hogy úgy mész rajta sok száz Kmen
keresztül hogy a gázt sem kell elvenned!

Benzinkutak, benzinárak
Franciaország katasztrófa. Nagyon ritkán vannak olyan kutak ahol kezelő van. Itt
Csak kártyával tudsz benzint venni és uri kedvük szerint vagy 100 vagy 150 eurot
vonnak le a számládról attól függetlenül hogy mennyit tankoltál. A maradékot
majd valamikor visszautalják neked. Az olaszoknál hasonló a helyzet csak ott az
automata kutnál lehet pénzel előre fizetni. Találd ki hogy mennyiért akarsz
tankolni és ha túl lőttél a célon akkor igyjártál. Olaszországban a benzin átlagára
1,5 eu Fr ben 1,4 eu a spanyoloknál 1,2 eu volt.

Trafipax

Fr: Sokszor előre jelzik hogy mérnek. Ilyenkor mindig lassíts be mert biztos hogy
van telepített mérő. Viszont néha nem jelzik. Mi egybe bele is szaladtunk. Ez
szemből fényképezett és mind2őnket elkapott. Remélem hátsó fotó nem
készült.
S: Ha előre jelzik hogy mérnek az nem jelenti azt hogy telepített mérő is van.
Több üres dobozt is láttam. Viszont láttam a bokor mögé elbújó mozgó mérőt.

Szállások
10 től 20 euróig voltak a sátorhelyárak. 10et Portugáliában 1 nagyon jó tiszta és
szép campingban fizettünk. 20at a Garda tó partján Olaszországban. A panzió
árak 20 tól kezdődnek (az istenháta mögötti spanyol faluban) a legtöbbet
svájcban 45 eu fizettünk a szállásért de ott muszáj volt már megállnunk mert
már este 10 óra volt és nagyon fáradtak voltunk. Szar szálláson a fürdő a
pincében a wc az emeleten mind 2 ő közös. Olyan messze kerüljétek el a svájci
szállásokat amilyen messze csak tudjátok. legközelebb ha ott rám esteledik biz
isten 1 parkolóban alszom.
A panziózás legalább 2 hanem 3 szoros árba kerül ha beeső vendég vagy. Ha
előre tudsz foglalni mit mi Andalúziában akkor járhatsz csak jól.

