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-Prolog- 

 

23.02.2012 - czwartek  

Moja wyprawa zaczyna się od tego, że najpierw muszę dojechać do Jeleniej Góry, gdzie 
mieszka mój współtowarzysz wyprawy - Piotrek. Następnie wspólnie wyruszymy busem na 
lotnisko Frankfurt-Hahn.  
Wyjeżdżam ze Szczecina pociągiem o godz. 9.32.  Jest pochmurno i czasami kropi deszcz, 
również jest nie za ciepło. Ale to już bardzo niedługo ma się zmienić :) Ładuję się do prawie 
pustego wagonu i jadę. We Wrocławiu jestem ok. godz. 15.15. Aktualnie trwa przebudowa 
dworca głównego i lekko mówiąc jest niezły ‘rozpiździaj’ :) Pociąg do Jeleniej Góry mam za 
ok. 1,5 godziny, więc czekam na zapowiedź z którego peronu odjeżdża. Modlę się w myślach, 
żeby był to ten na którym stoję. Niestety torba jest dosyć ciężka, ale bardziej jest nie 
poręczna i trudno się z nią przemieszcza. Na szczęście pociąg odjeżdża z tego samego 
peronu. Pakuję się do wagonu, zajmuje miejsce i jedziemy. Odległość z Wrocławia do Jeleniej 
Góry nie jest oszałamiająca – raptem około 120 kilometrów – ale pociąg wlecze się niecałe 4 
godziny, trzęsąc do tego jak cholera. Dojeżdżam na miejsce około godz. 20.30. Dzwonię do 
Piotrka, który oznajmia mi, że w jego rowerze pękła śruba mocująca przednią przerzutkę. 
Dobrze, że ostatecznie jedzie na innym – nowym, prostu z kartonu. Z dworca czeka nas 
transport mojej torby z rowerem - na rowerze Piotrka. Wieczorem jest już zimno, więc 
zakładam kominiarkę. Bardzo ciekawie musieliśmy wyglądać, idąc tak przez miasto – dwóch 
gości, jeden w kominiarce, rower i czarna, duża torba. Dojście do domu zajęło nam trochę 
ponad godzinę. Zmęczeni maksymalnie zaczęliśmy „zabawę” z nowym rowerem Piotrka. Po 
złożeniu i odpowiednim „stuningowaniu”, a następnie rozłożeniu. Okazało się, że torba która 
miała być dobra, okazała się być za mała ! Zonk. Pakujemy rower i części w zapasowy karton. 
Już na totalnym zmęczeniu poszedłem spać około godz. 3 w nocy. Piotrek jeszcze później coś 
tam mieszał. 

24.02.2012 - piątek 

Pobudka ok. 7 rano, czyli za długo to sobie nie pospaliśmy dzisiejszej nocy. Nasz bus, którym 
jedziemy na lotnisko przyjeżdża ok. godz. 8.15. Przy okazji dziękujemy bardzo naszemu 
sponsorowi za transport – firmie ROB-TRANS – www.rob-trans.pl. Ładujemy się i krętymi 
dolnośląskimi drogami jedziemy w kierunku granicy. Jeszcze przed przekroczeniem granicy, 
przesiadamy się do nowego busa. Przepakowujemy się i po niedługiej przerwie jesteśmy 
znowu w trasie. Po drodze okazało się, że nasza dwójka wysiada jako ostatnia z busa, więc 
czekała nas wyjątkowo długa podróż. Mieliśmy, więc możliwość podziwiania środkowych i 
zachodnich krajobrazów Niemiec. Koniec końców po około 13 godzinach jazdy docieramy na 
terminal lotniska. Teraz czeka nas noc na lotnisku i jutro startujemy ;-) 
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-Main- 

 

25.02.2012 – sobota – lotnisko - Playa Honda      
   

20C 
0.01 km 

Po ciężkiej nocy na lotnisku, gdzie każda godzina dłużyła się i dłużyła niesłychanie. W końcu 
nadszedł czas naszej odprawy. Po przepakowaniu i zapakowaniu sakw i torby oraz kartonu z 
rowerami, udaliśmy się na odprawę. Szybkie ważenie. Moja torba waży około 26 kg (z 
rzeczami Piotrka) + sakwa 9 kg, natomiast Piotrka 25 kg. Równie szybka odprawa na 
bramkach i już czekaliśmy na samolot. Startujemy około godz. 13.45. W Arrecife na 
Lanzarote jesteśmy około godz. 16.45 czasu miejscowego (strefa czasowa UTC + 1h). Pogoda 
słoneczna i dosyć ciepło 18-20’C.  Uśmiechy od razu zagościły na naszych twarzach, 
szczególnie po tak długiej i wyczerpującej podróży. Przecież na to czekaliśmy, opuszczając 
zimową Polskę ! Ciekawostką był brak kontroli paszportowej po przylocie. Później nadszedł 
czas na skręcenie rowerów. U Piotrka brak problemów ze złożeniem – dosyć szybko poszło – 
zero strat w sprzęcie. Co jest dobrym wynikiem, biorąc pod uwagę „delikatność” z jaką 
obchodzą się bagażowi ze sprzętem sportowym. Natomiast moja torba na rower, o dziwo 
posiada już lekkie przetarcia w materiale. Składanie całkiem sprawnie poszło, odpakowanie 
części zajęło mi trochę czasu. W trakcie operacji składania, okazało się niestety, że jest 
problem z moimi hamulcami tarczowymi. Awaria prawdopodobnie spowodowana przez 
ciśnienie panujące w luku bagażowym samolotu. Szczęki hamulcowe zacisnęły się i nie 
chciały ‘odbić’. Poza tym wyciekło trochę oleju z przewodów. Co nie rokowało dobrze na 
przyszłość. Początek wyjazdu i już taki problem :( Jazda bez hamulców nie wchodziła w 
rachubę, więc trzeba było jakoś szybko znaleźć rozwiązanie. Po około 2 godzinach 
opuszczamy lotnisko. Wieczorem jest już trochę chłodniej. Bez sprawnych hamulców jazda 
była prawie niemożliwa, ale udało się znaleźć całkiem niezłe miejsce na spanie. Z nowymi 
pomysłami i nadziejami na lepsze jutro i naprawę nie działających hamulców, poszliśmy spać 
około godz. 23-24. Nocleg gdzieś na obrzeżach miejscowości Playa Honda.  

26.02.2012 – niedziela  - Playa Honda – port Arrecife 

24C 
50.83 km  
3:46:21 h 
13.47 km/h 
 
Wstajemy rano około godz. 9, szybkie śniadanie i myślimy jak naprawić hamulce. Reakcje 
ludzi, którzy widzieli nas, nasz dobytek i miejsce w którym się rozbiliśmy  – były bezcenne. Na 
początku pojechaliśmy promenadą do Arrecife – stolica wyspy – mając nadzieję, że 
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znajdziemy w niedzielę jakiś czynny sklep lub wypożyczalnię rowerów. Mijamy wielu 
rowerzystów i pieszych. W centrum znaleźliśmy jeden sklep rowerowy, niestety był 
zamknięty. Przy okazji zwiedziliśmy nabrzeże Arrecife i zamek Castillo de San Gabriel. 
Popytaliśmy kilka osób o serwis lub wypożyczalnię rowerów i głównie słyszeliśmy, że coś 
powinno być w Puerto del Carmen – kilka kilometrów na wschód od Arrecife i lotniska. 
Słońce grzało już o tej porze bardzo solidnie jak na zimową porę. Na miejscu, napotkane 
osoby podpowiadały nam jakieś miejsce przy promenadzie. Pytaliśmy dalej, nawet 
miejscowych policjantów przy porcie, gdzie trwał karnawał. Po chwili zgubiliśmy się jakoś 
nawzajem, więc pojechałem sam szukać sklepu. Koniec końców znalazłem mały serwis z 
wypożyczalnią rowerów przy Playa Grande w Puerto del Carmen. Tam miły Anglik – złota 
rączka, cudownie przywrócił mój rower do miejmy nadzieję pełnej dyspozycji i sprawności. 
Przy okazji wyregulował mi jeszcze tylną przerzutkę i dopompował opony do 4 atmosfer. W 
głowie miałem już straszną kwotę jaką mi przyjdzie zapłacić. Na szczęście, za całość 
zapłaciłem raptem 10 Euro. Po tej przygodzie w dużo lepszych humorach pojechaliśmy z 
powrotem do Arrecife. W międzyczasie zrobiliśmy rewelacyjne zdjęcia i nagraliśmy kilka 
filmików. Na obiad zrobiliśmy sobie hot-dogi. Obejrzeliśmy też całkiem ciekawy zameczek 
Castillo de San Jose. Namiot rozbiliśmy tuż za portem i zamkiem, w bardzo malowniczym 
plenerze. Aktualnie już około godz. 19 zaczyna się ściemniać, namiot postawiliśmy ok. godz. 
19.30 . Na spanie wzięło nas po godz. 22. 

27.02.2012 – poniedziałek – port Arrecife – tuż za Haria  

25C 
61.16 km 
4:13:33 h 
14.47 km/h 

Dziś pobudka około godz. 7 rano. Noc bezchmurna i super gwiaździsta. W nocy momentami 
silniejsze podmuchy wiatru. W trasie jesteśmy już około godz. 8. Jedziemy na początku w 
kierunku Tahiche drogą numer LZ-1. Po drodze odwiedzamy dom Cesara Manrique – obecnie 
fundację jego imienia. Niestety muzeum jest czynne dopiero od godz. 10 , więc jedziemy 
dalej. Z godziny na godzinę było coraz goręcej i słońce mocniej grzało. Dalej jadąc główną 
drogą tuż za Guatizą zwiedzamy „z zewnątrz” ogród botaniczny - Jardin de Cactus. Później w 
kierunku Orzoli jedziemy wzdłuż wybrzeża – widoki są niesamowite ! Po drodze mija nas 
wielu pro-zawodników na rowerach z górnej półki cenowej. Warunki do uprawiania 
kolarstwa szosowego i nie tylko, są w zasadzie przez cały rok. W dodatku stan dróg i 
krajobrazy, jeszcze bardziej potwierdzają wybór Wysp Kanaryjskich jako świetnego miejsca 
do jazdy i treningu. W Orzoli robimy przerwę na obiad. Około godz. 15-16 słońce smażyło 
nadal niemiłosiernie. Za Orzolą zaczął się długi (9-10km) morderczy podjazd na Mirador del 
Rio. Mirador po hiszpańsku oznacza punkt widokowy. Drogami LZ-204 , LZ-201 i LZ-203, 
kilometr po kilometrze wjechaliśmy na mirador. Widok na wysepkę - La Graciosa – był 
wprost nieziemski ! Warto było zostawić trochę zdrowia na podjeździe dla takich widoków. 
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Po wizualnych doznaniach zjeżdżamy drogą LZ-202 i LZ-10 do miejscowości Haria. Przy okazji 
wyrównuje swój rekord prędkości (72 km/h). Tuż za miastem rozbijamy namiot z super 
widokiem na wysokie wzniesienia. Mocno zmęczony, kładę się spać.  

28.02.2012 – wtorek – tuż za Haria – obok Baja Mares  

25C 
59.14 km 
4:07:35 h 
14.33 km/h 

Zeszłej nocy było dosyć zimno i trochę zmarzliśmy. Pobudka o 7 rano i parę chwil po godz. 8 
wspinaliśmy się  drogą numer LZ-10 na wymagający podjazd w kierunku Teguise. Trasa 
widokowo bardzo ładna. Zaliczamy Mirador de Haria i jedziemy dalej serpentynami w dół do 
Teguise – dawna stolica Lanzarote. Na miejscu zwiedzamy miasteczko i okoliczne zabytki. 
Bardzo ładna miejscowość o typowej dla wyspy niskiej zabudowie. Następnie czeka nas długi 
zjazd drogami LZ-403 i LZ-402 w kierunku Caleta de Famara. Krajobrazy zachwycają - co 
chwila zatrzymujemy się, żeby zrobić zdjęcia. Przy okazji mijają nas kolarze szosowi, czyli 
widok codzienny. Caleta de Famara – wyjatkowo położona miejscowość, z super plażą i 
widokami. Dzisiejszego dnia słońce paliło bardzo mocno i wiatr też dawał o sobie znać. W 
efekcie spaliłem uszy i kark, więc dalej jechałem już z chustą na głowie. W szybkim tempie 
dojechaliśmy do kolejnej miejscowości – Caleta de Caballo – piękna wioska położona nad 
oceanem z wyjątkowymi krajobrazami. Później drogą numer LZ-67 jedziemy przez La Santę i 
Tinajo – tam robimy zakupy. Do Parku Narodowego Timanfaya dzisiaj już nie zdążymy, więc 
postanawiamy rozbić obóz gdzieś nad oceanem. Wybieramy wioskę Baja Mares. Jedziemy 
drogą przez krajobrazy wprost nie z tej ziemi – pola zastygłej lawy dookoła nas. Po długim 
zjeździe, rozbijamy się niedaleko wysokiego klifu, około 100 metrów od Oceanu 
Atlantyckiego. Nie ma to jak kąpiel w oceanie, po całym gorącym dniu jazdy na rowerze. Po 
konsumpcji bardzo dobrego wina z kartonu – Sangria - za całe 1 euro, idziemy spać.   

29.02.2012 – środa – obok Baja Mares – prom - Corralejo 

27C 
63.14 km 
4:05:08 h 
15.45 km/h 
vmax 74.13 km/h 

Pobudka przed godz. 7, a o godz. 8 już startujemy. Na początku podjazd w kierunku 
miejscowości Mancha Blanca. Po krótkim czasie wjeżdżamy do Parku Narodowego 
Timanfaya – widoki są mega kosmiczne ! Zwiedzanie głównej części parku jest już płatne – 
Montanas del Fuego i Ruta de los Volcanes. Dla osób dorosłych ok. 8 Euro. Niestety nie 
przewidziano opcji dla studentów :( Odpuszczamy i jedziemy dalej. Zatrzymujemy się na 
granicy parku, gdzie organizowanie są komercyjne przejazdy na wielbłądach. Piotrek wchodzi 
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na miejscową wydmę, a mnie pozostaje zrobić ciekawe zdjęcie. Po chwili pojawia się strażnik 
i zaczyna szybki pościg. Było gorąco, ale obyło się bez mandatu. Zdjęcie wyszło ciekawe :) Na 
zjeździe do miasteczka Yaiza, choć brakuje już przełożenia ustanawiam nową prędkość 
maksymalna równą 74.13 km/h. Samo miasteczko bardzo ładne, jedno z najpiękniejszych na 
wyspie. Dalej drogą numer LZ-704 dojeżdżamy do El Golfo i tutejszej atrakcji – Laguna Verde. 
Miejsce bardzo urokliwe, które powstało we wnętrzu wulkanicznego krateru po załamaniu 
się jego krawędzi od strony morza. Na dnie krateru jest naturalna grobla oddzielająca ocean 
od podłużnego jeziorka o zielonej barwie. Polecam odwiedzić ! Dalej drogą LZ-703 jedziemy 
do kolejnego miejsca – klify Los Hervideros. Super sprawa, również polecam ! :) Dalsza droga 
w kierunku Playa Blanca jest zamknięta z powodu remontu drogi. Ale co to dla nas, omijamy 
barierki i jedziemy :D Po chwili trafiamy na około 300-400 metrowym ubytek w asfalcie. 
Robotnicy w tym czasie albo śpią albo zostawili maszyny na chodzie :) Raz dwa i jesteśmy po 
drugiej stronie ograniczenia. Widoki na Salinas de Janubio oraz Laguna de Janubio nadal 
niesamowite :) Następnie drogą LZ-701 jedziemy do Playa Blanca, skąd mamy prom na 
kolejną z wysp – Fuerteventura. Przy silnym wiatrze w plecy i lekko z górki, odcinek około 8 
kilometrów przejeżdżamy w bardzo krótkim czasie – średnia prędkość 35-40 km/h. Na stacji 
benzynowej tankujemy kuchenkę do gotowania – Coleman Feather 442. Napełnienie 
zbiornika pod korek etyliną 95 kosztowało nas całe 30 euro centów ! :) Obiad robimy na 
plaży w Las Coloradas. Po konsumpcji wracamy do Playa Blanca na prom. Naszym 
przewoźnikiem jest Naviera Armas. Koszt dla osoby poniżej 26 roku życia to 18,20 Euro z 
rowerem, bilet dla osoby starszej kilka euro więcej. Okazuje się, że mamy sporo czasu. Prom 
wypływa o godz. 19, pół-godzinny rejs i jesteśmy na drugiej wyspie. Wieczorem wieje dużo 
mocniej niż na Lanzarote. Chociaż na pierwszej wyspie, wiatr nie dawał się jakoś specjalnie 
we znaki. Ogólnie w ciągu dzisiejszego dnia, mieliśmy mocny wiatr raz to w twarz, raz to w 
plecy. Z powodu późnej pory namiot rozstawiamy przy plaży. Szybka kąpiel w oceanie i 
idziemy spać. 

1.03.2012 – czwartek – Corralejo – Playa del Valle 

28C 
80.85 km  
6:06:24 h 
13.24 km/h 

Około godz. 8 jesteśmy już w drodze. Dzisiaj czekał nas malowniczy odcinek terenowy 
północno-zachodnim wybrzeżem Fuerteventury. Jedziemy tak z kilkanaście kilometrów. 
Nawierzchnia jest szutrowa i piaszczysta, więc czasami trzeba pchać rower. Niedługo później 
jesteśmy pod latarnią Faro del Cotillo i Museo de la Pesca. Następnie drogą asfaltową 
jedziemy do El Cotillo – spokojna i klimatyczna miejscowość. Na otwartej przestrzeni widać 
kilka zabytkowych wiatraków. Tuż za El Cotillo mijamy twierdzę / zamek – El Toston. Dalej 
trzymamy się wybrzeża. Widoki są zachwycające ! Chociaż wiatr często przeszkadza. Klimat w 
głębi lądu przypomina trochę afrykańskie półpustynne tereny. Temperatura dzisiejszego dnia 
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jest wysoka jak na kanaryjską zimę. Następnie jedziemy bardziej w głąb wyspy, korytem 
wyschniętej okresowej rzeki – Barranco de Esquinzo. Gubimy na parę chwil orientację w 
terenie. Niebawem docieramy do miasteczka Tindaya, jadąc przy okolicznym wulkanie – 
Montana Tindaya. Wracamy drogą FV-10 do miejscowości La Oliva, żeby zobaczyć 
miasteczko i tutejszą atrakcję – Casa de los  Coroneless. Przy okazji robimy obiad w tym 
miejscu :) Po odpoczynku ruszamy drogami FV-10 i FV-207 na południe. Jako, że kończy nam 
się powoli jedzenie i picie, szukamy jakiegoś sklepu. Okazuje się, że nie jest to takie proste – 
w środkowej części Fuerteventury, która jak cała wyspa jest słabo zaludniona. Mijamy 
miejscowość Tefia i jedziemy dalej do Llanos de la Concepcion. Tam udaje mi się kupić 
jedynie pączka. Zawsze coś :) Pora robi się coraz późniejsza, więc myślimy o noclegu. Padło 
na miejsce nad oceanem – Playa del Valle. Długi zjazd w świetle zachodzącego słońca i 
rozbijamy się przy plaży za zaroślami. Szybka kąpiel we wzburzonym oceanie, kolacja i 
idziemy spać.  

2.03.2012 – piątek – Playa del Valle – Gran Tarajal  

23C 
83.01 km 
5:25:35 h 
15.29 km/h 

Wyruszamy jak zwykle po godz. 8 rano. Na dzień dobry czeka nas podjazd do Llanos de la 
Concepcion. Niestety w tej miejscowości sklep jest nieczynny, więc jedziemy dalej z małymi 
zapasami jedzenia i picia. Drogą numer FV-30, serpentyna po serpentynie wjeżdżamy na 
Mirador de Morro Velosa – ok. 660 m.n.p.m., z którego widać ocean po obu stronach wyspy. 
Przy okazji wieje jak cholera ! Prawie urywa głowy :) Jednak widoki i krajobrazy wynagradzają 
włożony wysiłek na podjeździe. Następnie zjeżdżamy w dół do miejscowości – Betancuria – 
bardzo ładne miasteczko z bogatą historią. Zwiedzamy i oglądamy zabytki. Przy okazji 
spotykamy grupę turystów z Polski. Jeszcze Piotrek wysyła kartki do Polski i ruszamy dalej. 
Zjazd w dół i kolejny podjazd na punkt widokowy, na którym wieje bardzo mocno. Następnie 
zjeżdżamy do miasteczka Pajara, gdzie spotykamy parę Polaków, którzy podpowiadają nam, 
żeby odwiedzić miejscem nad oceanem – Ajuy – po polsku brzmi ciekawie :) Przed wyjazdem, 
zamawiamy w tutejszej knajpie ‘normalny’ obiad. Ja zamawiam na talerzu dwa hamburgery, 
frytki i jajka. Natomiast Piotrek rybę z ziemniakami. Niestety, zaraz po konsumpcji pękają 
moje okulary :( Do końca wyprawy już jadę bez nich. Po niedługim czasie drogą FV-621 
docieramy nad ocean. Miejsce rzeczywiście piękne i godne polecenia. Następnie wracamy tą 
samą drogą do Pajary, robimy zakupy i myślimy nad miejscem do spania. Padło na Gran 
Tarajal nad oceanem. Jako, że pora już dosyć późna była, więc ciśniemy całkiem żwawo. Na 
początku podjazd, a dalej drogą FV-20 przez Tuineje czeka nas kilkunastokilometrowy zjazd. 
Na miejscu jesteśmy jeszcze przed zmrokiem. Rozbijamy się kilkanaście metrów od oceanu, 
pomiędzy dwoma budynkami.  
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3.03.2012 – sobota – Gran Tarajal – prom – Las Palmas 

27C 
60.31 km 
3:33:56 h 
16.91 km/h 

Zeszłej nocy dobrze mi się spało, z kolei Piotrkowi już gorzej. Wstajemy rano i ruszamy 
kilkaset metrów dalej na tutejszą promenadę. Piotrek trochę grzebie przy swoim rowerze, ja 
odpoczywam. Po przerwie, startujemy około godz. 11 na zachód do Morro Jable, skąd mamy 
prom na kolejną z wysp – Gran Canarię. Główną drogą FV-2 jedzie się bardzo dobrze, bo z 
wiatrem w plecy lub bocznym. Przejeżdżamy przez nadmorskie kurorty Tarajaelo i La Lajita i 
docieramy do Costa Calmy. W mieście dużo Niemców i czasami również polski język słychać 
:) Robimy zakupy. Na obiad ‘wciągamy’ duże litrowe lody o smaku cytrynowym. Korzystając z 
okazji golę zarost na twarzy, żeby nie wyglądać jak terrorysta na rowerze ;P Po odpoczynku, 
jedziemy główną drogą przez park naturalny Jandia. Gdzie znajduje się naturalna pustynia i 
piękne białe plaże. Krótki odcinek przed Morro Jable jedziemy Autovią – droga ekspresowa / 
autostrada. Na miejscu jesteśmy około godz. 16. Prom do Las Palmas mamy o 18.30. Czas 
wolny wykorzystujemy na zrobienie i konsumpcję obiadu. Naszym przewoźnikiem jest także 
Naviera Armas. Jednakże tutaj prom z wyspy na wyspę jest wyjątkowo drogi. Ja zapłaciłem z 
rowerem 38,05 euro. Piotrek kilka euro więcej. Opłata za sam rower wynosi około 3-3,25 
euro. Po 3-godzinnym rejsie jesteśmy na kolejnej wyspie. Z uwagi na późną porę - godz. 22, 
rozbijamy namiot się przy porcie / stoczni.  

4.03.2012 – niedziela – Las Palmas – Playa de Bocabarranco 

25C 
53.54 km 
3:55:45 h  
13.62 km/h 

Zeszła noc była całkiem ciepła - około 15’C. Podłoże do spania mieliśmy twarde – tereny przy 
stoczni / porcie, ale jakoś się wyspałem. Startujemy po godz. 9 i już na samym początku, gdy 
jeszcze pcham rower, łapie dwie gumy za jednym razem. W dodatku pierwsze gumy na moim 
Definite. Powodem jest krzak lub krzew, który ma gałązki zakończone długimi kolcami 
idealne do przebijania rowerowych opon :P Godzina zeszła na wymianie. Dalej bez większych 
przeszkód zwiedzamy i przejeżdżamy przez centrum miasta. Później jedziemy w kierunku 
starej dzielnicy miasta – Vegueta, gdzie znajduje się bardzo wiele pięknych zabytków. 
Odwiedzamy także dom, w którym zatrzymał się Krzysztof Kolumb wraz ze swoją załogą. 
Podczas jednego ze swoich dalekomorskich rejsów. Następnie wyjeżdżamy z miasta. GPS 
trochę mylnie podawał nam trasę. Jedziemy krótki odcinek przez tunel, w dodatku po 
autostradzie. Po chwili słychać policyjne syreny. Myślimy sobie, że będzie srogi mandat za 
taką jazdę rowerem przez tunel. Gdy wyjechaliśmy, okazało się, że policja nas eskortowała 
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do wyjazdu. Tym sposobem udało się uniknąć kary, uff.. :) Dalsza droga prowadzi już pod 
górę, w kierunku miejscowości Tafira Baja. W słońcu jest mega gorąco. Rano było dosyć 
pochmurnie, ale szybko się wypogodziło i w ciągu dnia świeciło słońce. W szybkim tempie 
zwiedzamy ogród botaniczny – Jardin Canario i jedziemy dalej przez Marzagan. Zakupy 
robimy w Valle de Jinamar – brzydkie miasto jak na Wyspy Kanaryjskie, z 
charakterystycznymi blokowiskami. Następnie przejeżdżamy obok bardzo ładnie położonego 
pola golfowego i rozbijamy się tuż przy Playa de Bocabarranco, niedaleko autostrady GC-1. 
Standardowo kąpiel w oceanie, kolacja i spanie.  

5.03.2012 – poniedziałek – Playa de Bocabarranco – Ingenio 

26C 
62.16 km 
5:05:34 h 
12.20 km/h 

Startujemy około godz. 8, drogą numer GC-80 czeka nas podjazd w kierunku La Atalayi. 
Wzniesienie całkiem wymagające, ale za to widoki na okoliczny wąwóz oraz zabudowania w 
dolinie mamy super ! Następnie przejeżdżamy obok bardzo ładnie położonego pola 
golfowego. Trzeba powiedzieć ogólnie, że pola golfowe na Wyspach Kanaryjskich robią 
ogromne wrażenie pod prawie każdym względem. Nie zdziwiłbym się również, gdyby wiele 
osób uznało je za najładniejsze w tej części świata. Po niedługim czasie, jesteśmy na szczycie 
Pico de Bandama – 575 m.n.p.m. Widok na znajdujący się poniżej krater Caldera de Bandama 
jest niesamowity ! Robimy sobie krótką przerwę, zdjęcia i zjeżdżamy w dół w kierunku 
Marzaganu. Następnie ‘lecimy’ tą samą trasą co wczoraj, a później już nową trasą w kierunku 
miejscowości Telde. Z uwagi na porę dnia – duży ruch i tłok, nie zatrzymujemy się. Skręcamy 
na drogę numer GC-100 - tam już jest o wiele spokojniej. W dodatku asfalt jest bardzo dobrej 
jakości. Bardzo zachwalane miejsce w przewodniku – Cueva de Quatro Puertas – jakoś nie 
specjalnie rzuciło nas na kolana. Dalej jadąc główną drogą na południe, zatrzymujemy się w 
Ingenio i robimy obiad. Po przerwie jedziemy do Aguimes – jak do tej pory, najładniejsze 
miasteczko na Gran Canarii. Dziwne, że w przewodniku nie ma szczególnej wzmianki o tym 
miejscu. Polecam miejsce ! Zwiedzamy i wracamy z powrotem do Ingenio, gdzie myślimy o 
miejscu na nocleg. W centrum pokonujemy jeszcze ostre wzniesienie, wyjęte jakby z San 
Francisco. W jednym z ostatnich domostw prosimy o wodę do mycia. Udaje się napełnić nasz 
solarny prysznic kilkunastoma litrami wody. Namiot rozbijamy na polu tuż za Ingenio. Mamy 
za to super widok na wschodnie wybrzeże Gran Canarii. W nocy oświetlone wygląda bardzo 
okazale. Przed snem ustalamy jeszcze zmodyfikowaną trasę i przesuwamy datę ataku na Pico 
de las Nieves – najwyższy szczyt Gran Canarii. 
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6.03.2012 – wtorek – Ingenio – San Fernando 

27C 
62.01 km 
5:21:17 h 
11.58 km/h 

W nocy wiatr mocno rzucał naszym namiotem. Obudziłem się w środku nocy i później jakoś 
ciężko mi było zasnąć. W dodatku od rana Piotrek ma zatrucie pokarmowe. Powodem była 
najprawdopodobniej puszka z kalmarami, którą Piotrek kupił w Marzaganie. Wcześniej 
spojrzeliśmy na datę ważności – termin minął w 2009 – skandal ! Niestety nie było nam po 
drodze wracać się, żeby złożyć skargę i dochodzić swoich praw konsumenckich. Ja również po 
śniadaniu nie czuję się najlepiej :( Mam nadzieję, że to nic poważnego i jakoś jadę do przodu. 
Zjeżdżamy na początku do Ingenio, dalej przez Aguimes i w górę w kierunku Temisas. Na 
pierwszym, drugim kilometrze podjazdu zatrzymuje się i czekam na Piotrka. 10 minut i jadę 
powoli dalej. Odwracam się co jakiś czas. W Temisas robię dłuższą przerwę, Piotrka dalej nie 
ma. Jedzie mi się bardzo ciężko, w dodatku słońce mocno grzeje. Kolejne kilometry to już 
walka z samym sobą. Przejeżdżam obok szczytu Morro Teheral (912 m.n.p.m.) i później zjazd 
do Santa Lucia. Tam robię przerwę i powiadamiam Piotrka o moich planach i gdzie jestem. 
Po przerwie brzuch nadal nie odpuszcza. Jadę drogą numer GC-65 w kierunku Tunte (San 
Bartolome de Tirajana). Widoki dzisiejszego dnia są niesamowite ! Pomagają chociaż na 
chwilę zapomnieć o problemach z żołądkiem. Zatrzymuje się co chwilę, żeby uchwycić jakiś 
oryginalny kadr. Na rozwidleniu dróg skręcam na południe i zaczynam długi zjazd. Dookoła 
wielkie kaniony. Można poczuć się jak w Kolorado :) Przejeżdżam przez miejscowości Fataga i 
Arteara. Zaliczam jeszcze Mirador de Fataga i docieram do San Fernando, gdzie czekam na 
Piotrka. Po prawie 3 godzinach zjawia się. Z uwagi na nieporozumienie między nami, póki co 
rozstajemy się. Jest już późna pora. Zostaje sam bez namiotu, kuchenki, zapięć do roweru i 
gpsa w wielkim komercyjnym kurorcie. W dodatku moje zatrucie pokarmowe jest już 
poważne :( Prawdziwa wyprawa miała się dopiero zacząć ! 

7.03.2012 – środa – San Fernando – El Cercado 

27C 
47.02 km 
4:08:42 h 
11.34 km/h 

Zeszła noc była ciężka. Bez namiotu i Piotrka, z zatruciem pokarmowym. Miejsce do spania 
znalazłem już na nieprzytomnego, gdzieś na obrzeżach San Fernando. Spałem za jakąś halą, 
na placu gdzie ma powstać jakaś nieruchomość. Jestem niewyspany. Humor nie najlepszy. 
Jadę do centrum. Jem jakieś lekkie śniadanie. Rzut oka na Playa del Ingles. Tłumów nie ma, 
mało osób na leżach i kąpiących się. Mocno wieje. Natomiast sporo ludzi wędruje przez 
rezerwat naturalny – Las Dunas de Maspalomas - znany z piaszczystych wydm. Dalej jadę 
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wzdłuż wybrzeża przez gęstą zabudowę kurortów, hoteli i pensjonatów. Ogólnie cała 
aglomeracja Maspalomas nie przypadła mi do gustu. Wszechogarniająca komercja, 
nastawienie na zachodniego turystę, a raczej jego $$$. Po niedługiej chwili opuszczam te 
tereny. W środku dnia, z uwagi na zatrucie i słabą noc, ucinam sobie 2 godzinną drzemkę. 
Tuż obok pola golfowego. Następnie jadę na zachód wzdłuż wybrzeża drogą numer GC-500. 
Odcinek z Puerto Rico do Agaete został mi szczególnie polecony przez znajomego. Trasa 
przez Arguineguin, Puerto Rico do Puerto de Mogan – wszystko komercyjne kurorty - jest 
ciekawa oraz malownicza, z licznymi klifami. W międzyczasie mam telefoniczny kontakt z 
Piotrkiem. Jest szansa, że uda się wspólnie dokończyć wyprawę. Przez zatrucie cały dzień 
jedzie mi się ciężko. Sporo sił kosztuje mnie jazda w takim stanie. Dzięki głowie pokonuje 
kolejne kilometry. Myśląc pozytywnie jakoś jadę do przodu. W Puerto de Mogan zatrzymuje 
się na plaży. Robię jeszcze zakupy i kieruję się za miasteczko w celu znalezienia miejsca na 
nocleg. Rozbijam się tuż obok drogi, jeszcze przed zmrokiem w okolicach El Cercado. 
Przykrywam się torbą na rower i zasypiam w świetle księżyca.  

8.03.2012 – czwartek – El Cercado – 1 km przed Mirador de Arena Blanca 

24C 
46,59 km 
4:49:51 h 
9.64 km/h 

Po średnio przespanej nocy, pod gołym niebem w śpiworze i pod torbą na rower. Ruszam 
powoli główną drogą. Na początku podjazd malowniczą doliną w kierunku Mogan. W Mogan 
udaje mi się w lokalnym urzędzie pocztowym wysłać zaległe kartki pocztowe. Mam nadzieję, 
że dojdą na czas :) Dalej wciąż jadę główną drogą i po kilku kilometrach skręcam na zachód – 
droga numer GC-200. Krajobrazy dookoła mnie są bardzo malownicze i urozmaicone. Po 
drodze mijam skałę w kolorze tęczy – Los Azulejos. Niedługo później zdobywam Mirador de 
Tasartico i zjeżdżam w kierunku miejscowości San Nicolas de Tolentino. Kilka kilometrów 
dalej w El Lomo nad oceanem robię sobie odpoczynek – 1,5 godzinna drzemka. Coś do 
jedzenia, szybkie pranie i około godz. 17 wyruszam w dalszą drogę w kierunku Agaete. Po 
niedługim czasie wjeżdżam na teren parku naturalnego Tamadaba. Zachodzące słońce 
tworzy bardzo specyficzny klimat i atmosferę dookoła. Widoki są rewelacyjne, a trasa 
prowadzi serpentynami coraz wyżej. Z minuty na minutę robi się coraz później. Mijam 
Mirador del Balcon i szukam miejsca do spania. Co jakiś czas mijam tabliczki z napisem – 
Zona Controlada. Ostatecznie rozbijam się tuż przed zmrokiem, na półce skalnej - około 1 
kilometr przed Mirador de Arena Blanca. Ogólnie zatrucie powoli przechodzi, ale nadal 
jestem mocno osłabiony. Poza tym dzisiaj ‘pękło’ 5000 km na moim Definite :) 
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9.03.2012 – piątek – 1 km przed Mirador de Arena Blanca – Las Palmas (port) 

24C 
71.65 km 
5:55:54 h 
12.07 km/h 

Kolejna noc przespana w oryginalnym miejscu – na półce skalnej w parku naturalnym. 
Szkoda tylko, że trochę krzywo i nierówno było. Ale jakoś trzeba było spać. Od rana czekał 
mnie wyjątkowo nie podjazd, a zjazd. Dalsza droga w kierunku Agaete jest jeszcze bardziej 
widowiskowa ! Bardzo polecam ! Pył skalny, który unosił się w powietrzu dodawał 
tajemniczości temu miejscu. W nocy pokrył mój rower i resztę rzeczy. Na początku sądziłem, 
że to jakiś rodzaj mgły. Z uwagi na wczesną porę widoczność nie była najlepsza. Następnie 
serpentynami jadę w dół i dojeżdżam do Agaete – ładne i klimatyczne miasteczko, na 
północnym zachodzie Gran Canarii. Objeżdżam miejscowość, robię zakupy i małą przerwę. 
Następnie ruszam drogą numer GC-2 do Las Palmas, gdzie mam prom na kolejną z wysp - 
Teneryfa. Najbliższe odpływają o godz. 16 i 22. Po drodze czekają mnie dwa odcinki 
autostrady. Jestem przygotowany mentalnie na spotkanie z panami policjantami :P Po kilku 
kilometrach wjeżdżam na pierwszy odcinek i przejeżdżam go bez ‘przygód’. Kolejne kilometry 
przejeżdżam po remontowanych fragmentach drogi. Ruch jest dosyć spory, ale widoki są 
także interesujące. Ostatnie kilometry do Las Palmas jadę autostradą. Ostatecznie udaje mi 
się nie spotkać żadnego radiowozu. Chociaż kilka służb mundurowych minęło mnie w 
międzyczasie. Wjeżdżam do centrum i robię sobie przerwę na promenadzie przy Playa de las 
Canteras – główna, czarna plaża w Las Palmas. Okazuje się niestety, że źle spojrzałem na 
rozkład promów i kursu o godz. 22 dzisiaj nie ma. Zabrakło mi około 30 minut na ten 
wcześniejszy. Najbliższy wypływa dopiero jutro o godz. 8 rano, więc pozostaje mi spędzić noc 
w stolicy Gran Canarii. Mam teraz sporo czasu. Robię zakupy. Następnie za jeden uśmiech 
dopompowuje opony do 4 atmosfer w sklepie rowerowym.  W centrum mili ludzie wskazują 
mi drogę do celu. Jadę jeszcze na plażę. Po drodze poznaję starszego Niemca z Hamburga, 
który mieszka w Las Palmas. Krótka pogawędka i kawałek dalej na plaży kąpię się w oceanie 
przy zachodzie słońca. Super klimat i widoki. Na horyzoncie widać wulkan Teide na Teneryfie. 
Odnośnie zatrucia – to ‘wirów’ w brzuchu już brak, ale żołądek mi się zakorkował :( Do portu 
docieram przed zmrokiem. Pytam o szczegóły jutrzejszego rejsu. Rozbijam się w porcie, 
między kontenerami, tuż obok mojego promu.  

10.03.2012 – sobota – Las Palmas (port) – prom – 4 km za San Andres 

24C 
26.03 km 
2:38:43 h 
9.84 km/h 
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Kolejna noc z kategorii tych nieprzespanych. Bardziej to wyglądało jak leżakowanie i co jakiś 
czas nieco głębszy sen. Miejsce na spanie dosyć oryginalne – pomiędzy kontenerami w 
porcie – około 50 metrów od promów Naviera Armas. Wstaje przed godz. 7. Kupuję bilet i 
wchodzę na prom. Opłata za rejs w tym przypadku wyniosła mnie 20,95 euro z rowerem. 
Statek wypływa równo o godz. 8. Według kapitana kurs na Teneryfę potrwa około 2,5 
godziny. W rzeczywistości w Santa Cruz de Tenerife – stolica Teneryfy - jestem o godz. 11.  
Jest ciepło około 24-25’C. Na niebie chmury i słońce, które raz po raz wychyla się śmielej z 
poza nich. W centrum kupuję i wysyłam ostatnią pocztówkę do znajomych. Później 
zamawiam ‘normalny’ obiad. Kanaryjska tortilla za całe 3,5 euro - bardzo dobra :) Żołądek ma 
się już dobrze. Na koniec pytam właściciela o miejsce, które jest na okładce mojej mapy – 
Playa de las Teresitas. Po odpoczynku ruszam drogą numer TF-11 w kierunku San Andres. Po 
krótkim czasie jestem na miejscu. Super miejsce, bardzo ładne i klimatyczne ! W dodatku nie 
ma zbyt wielu ludzi o tej porze dnia i roku.  Około godz. 15 zatrzymuję się na dłużej i robię 
sobie odpoczynek pod palmami :) Nawet o tej godzinie słońce mocno grzeje. Podobnie jak u 
nas w Polsce, tyle że w lipcu lub sierpniu. Po 2 godzinnym odpoczynku, około godz. 17 
zbieram się w dalszą drogę. W San Andres dwa razy błądzę zanim udaje mi się wjechać na 
właściwą drogę – TF-12. Powoli jadę serpentynami w górę. Słońce zaczyna zachodzić za 
szczytami. Rozglądam się za miejscem do spania. Udaje mi się znaleźć w miarę ciche miejsce 
w dolinie, nieopodal głównej drogi. Widoki dookoła robią na mnie wrażenie. Dzisiejszy dzień 
był luźniejszy. Głównie z uwagi na prom, kondycję po zatruciu oraz modyfikację trasy.  

11.03.2012 – niedziela – 4 km za San Andres – La Orotava 

23C 
65.28 km  
5:51:01 h 
11.15 km/h 

Rano budzi mnie piękna słoneczna pogoda i wspaniałe widoki na okoliczne góry. Zaczynam 
długi podjazd przez pasmo gór Anaga. Nie wysokie – najwyższy szczyt liczy 1024 m.n.p.m, ale 
urzekające urodą. Krajobrazy i widoki są niesamowite ! Jest bardzo zielono i zatrzymuję się 
co chwila, żeby zrobić zdjęcia. Kilometr po kilometrze wjeżdżam coraz wyżej. Wilgotność 
wzrasta, temperatura jest przyjemna. Jedzie się bardzo dobrze. Samochodów prawie brak. W 
górnej partii gór, jadę drogą wśród lasów liściastych. Bardzo klimatycznie, poczułem się 
jakbym był w Polsce :) Na horyzoncie widać Gran Canarię. Również co jakiś czas zza drzew 
wyłania się mój główny cel – wulkan Teide. Docieram na Mirador Pico del Ingles – około 920 
m.n.p.m. Roztacza się z niego zachwycający widok na północną część Teneryfy oraz wulkan 
Teide ! Następnie zjeżdżam w dół na kolejny punkt widokowy Mirador de Jardina. Później z 
górki jadę przez miasteczko Las Mercedes. Po drodze mija mnie kolumna zabytkowych aut, 
prawdopodobnie z lat dwudziestych XX wieku. Po krótkim czasie jestem w La Lagunie. 
Bardzo ładne i klimatyczne miasteczko. Posiada wiele ciekawych miejsc i zabytków do 
obejrzenia. Polecam wybrać się tam osobiście. Z uwagi na dzisiejszy dzień sporo ludzi jest w 
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centrum. Kilka ulic dalej zatrzymuję się w restauracji. Zamawiam tureckiego kebaba, do tego 
pieczone ziemniaki i cola :) Po odpoczynku ruszam w dalszą drogę. Przejeżdżam obok 
północnego lotniska i dalej jadę drogą równolegle do autostrady TF-5. Widoki są przednie, z 
górującym wulkanem Teide. Dookoła mnie pola winnych krzewów. Tuż za Cuesta de la Villa 
zaliczam Mirador de Humboldt z widokiem na winnice położone na zboczu. Po kilku 
kilometrach jestem w La Orotavie. Jest już późno, wiec szukam miejsca na nocleg. Udaje mi 
się znaleźć szczęśliwie opuszczony i zarośnięty kawałek terenu w centrum miasta. Idę spać. 

12.03.2012 – poniedziałek – La Orotava – Chasna 

21C 
33.56 km 
4:24:31 h 
7.61 km/h 

Kolejna nie za dobrze przespana noc. Niestety komary chciały posmakować mojej krwi :P Tak 
to czasami bywa, jak się śpi pod gołym niebem w gęstym i wilgotnym terenie. Wstaje rano 
około godz. 7. Śniadanie i szybkie golenie zarostu na twarzy, żebym ludzi nie odstraszał :) 
Udaję się do informacji turystycznej po materiały. Następnie odwiedzam Cabildo de Tenerife 
– miejscowy urząd -  i załatwiam kilka spraw związanych z moim pobytem w parku 
naturalnym Corona Forestal i w parku narodowym Teide. Dalej zaczynam zwiedzanie. Więcej 
chodzę niż jeżdżę. Podsumowując mój 2 godzinny spacer - rzeczywiście bardzo ładne 
miasteczko położone na zboczu. Jest jedną z najstarszych i najładniejszych architektonicznie 
miejscowości na Teneryfie. Z licznymi zabytkami i atrakcjami. Choć dwie godziny to 
stanowczo za mało na dobre zwiedzanie i zobaczenie większości miejsc. Jednakże mogę z 
pewnością polecić to miejsce innym ! Następnie jadę do Puerto de la Cruz. Na miejscu 
poznaję sympatycznego mieszkańca miasta. Z rozmowy okazuje się, że mieszkał kilka lat w 
Nowym Jorku, a jego współlokatorem był Polakiem :) Dalej zwiedzam polecone mi miejsca i 
po około 2 godzinach wyjeżdżam. W międzyczasie udaje mi się w końcu wydrukować kartę 
pokładową na lot powrotny. Z ciekawości dowiaduje się także, że w Polsce temperatura jest 
o kilkanaście stopni niższa niż teraz na Teneryfie :) Robię jeszcze ostatnie zakupy w Lidlu i 
Sparze, przed ostatecznym wjazdem do parków. Gdzie sklepów oczywiście brak. Jadę przez 
La Orotavę i zaczynam mozolną wspinaczkę. Wraz ze wzrostem wysokości i późniejszą porą 
robi się coraz chłodniej i bardziej wilgotno. Udaję mi się znaleźć miejsce na nocleg w 
miejscowości Chasna. Tuż obok głównej drogi. Jestem na poziomie chmur, na wysokości 
około 800-850 m.n.p.m. Zapowiada się chłodna noc.  

13.03.2012 – wtorek – Chasna – Zona Recreativa ‘La Lajas’ 

21C 
64.70 km 
6:09:08 h 
10.51 km/h 
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Dzisiejszą dosyć zimną noc wyjątkowo dobrze przespałem. Chłód obudził mnie około godz. 3 
nad ranem. Było wtedy jedynie +3’C. Jakoś dotrwałem do rana. Spakowałem się i po około 3 
kilometrach wspinaczki robię przerwę na śniadanie w Aguamansie – ostatnia miejscowość 
przed wjazdem do parku. Po chwili jadę już drogą numer TF-21 pośród leśnych drzew. Wyżej 
i wyżej. Z rosnącą wysokością widoki są coraz bardziej zdumiewające !  Poziom chmur – na 
wysokości około 600-800 m.n.p.m. – jest już poniżej mnie. Wygląda jak kosmiczny dywan, 
który pokrywa północną część wyspy i Ocean Atlantycki. Na horyzoncie widać także jedną z 
wysp kanaryjskich – La Palmę. Kręcę bez pośpiechu kilometr po kilometrze. W końcu jestem 
na granicy parku narodowego Teide – na wysokości około 2000 m.n.p.m.  Widoki dookoła są 
jeszcze bardziej oszałamiające ! Skręcam na wschód w kierunku Observatorio Atmosferico, 
żeby pobić własny rekord wysokości na rowerze. Po drodze zaliczam jeszcze Mirador Correl 
del Nino. Ostatecznie przy centrum astronomicznym wjeżdżam na wysokość około 2360 
m.n.p.m. Wracam z powrotem tą samą drogą i dalej jadę przez płaskowyż parku narodowego 
Teide. Drogą numer TF-21 mijam kilka punktów widokowych. Krajobrazy wyglądają 
kosmicznie, dosłownie jak nie z tej Ziemi ! Ciężko opisać je słowami, nawet zdjęcia i filmiki 
oddają panujący tam klimat jedynie w bardzo niewielkim stopniu. Pomiędzy dolną stacją 
kolejki – Teleferico del Teide, a Mirador Tabonal Negro spotykam Piotrka. Jedzie w 
przeciwnym kierunku. Wymieniamy kilka zdań i każdy kręci w swoją stronę. Okazuję się, że 
dzisiaj był na szczycie wulkanu. Mój atak zaplanowany jest na jutro. Zaczyna robić się już 
późno, więc jadę przez malowniczy płaskowyż i opuszczam park narodowy. Zatrzymuję się 
kawałek za granicą parku, w specjalnie wyznaczonym miejscu – Zona Recreativa ‘La Lajas’ – 
na wysokości około 2100 m.n.p.m. Rozkładam się na jednym ze stołów. Jestem sam. 
Zapowiada się zimna noc. 

14.03.2012 – środa – Zona Recreativa ‘La Lajas’ – Zona Recreativa ‘Ohio’ 

21C 
44.75 km 
2:33:06 h 
17.53 km/h 

Rzeczywiście. Zeszła noc była najzimniejsza podczas całej wyprawy. Nad ranem mój licznik 
wskazywał -1’C. Myślałem już nad tym, żeby wyciągnąć folię NRC, ale jakoś dałem radę 
dotrwać do rana. Miałem także ‘wizytę’ dzikiego psa lub wilka. Trochę się wystraszyłem, ale 
jak szybko się pojawił, tak szybko sobie poszedł. Dzisiaj czeka mnie najważniejsze – atak na 
szczyt wulkanu – Pico del Teide – 3718 m.n.p.m. Startuję około godz. 7.40. Na miejsce, gdzie 
zostawiam rower dojeżdżam dosyć szybko. Jestem o godz. 9.45. Rano jest nadal zimno, 
zaledwie kilka stopni na plusie. Jem śniadanie, zabieram co potrzeba i w drogę :) Szlak 
zaczyna się przy głównej drodze, na południe od Montana Blanca. Pierwsze kilometry to 
łagodne podejście. Dalej to już całkiem konkretna i solidna ściana. Wchodzę w butach SPD i 
blokach. Jak się później okazało, nie był to za dobry pomysł. Po niedługim czasie mam 
problem z lewą stopą. But zaczyna obcierać mi piętę i Achillesa. Pomyślałem sobie - nie po to 
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jechałem takich kawałek świata, żebyś się teraz poddać ! Nigdy ! Jakoś kombinuję i powoli 
wspinam się do góry, robiąc dosyć częste przerwy z uwagi na wysokość i mniejszą ilość tlenu 
w powietrzu. Mijam schronisko Refugio de Altavista na wysokości około 3260 m.n.p.m. W 
okolice górnej stacji kolejki Teleferico – 3555 m.n.p.m. – docieram po około 3,5 h wspinaczki. 
Moje okienko wejścia na szczyt jest między godz. 15-17. Jednak udaję mi się dogadać ze 
strażnikami i zaczynam atak szczytowy już około godz. 14. Według strażników mam około 60-
80 minut na wejście i zejście. Wejście na szczyt zajmuje mi około 25-30 minut. Widoki są nie 
do opisania ! Także to, co wtedy się czuję ! Na górze wieje jak cholera. W dodatku czuć 
zapach siarki unoszący się w rozrzedzonym powietrzu. Temperatura jest na poziomie około -
2’C. Robię zdjęcia i filmiki. Następnie zaczynam powoli schodzić w dół, wciąż chłonąc widoki i 
otaczającą rzeczywistość. Na zejściu mam problem z duży palcem w lewej stopie. Na dole 
jestem po około 2,5 h. Jest już dosyć późno – godz. 17.45. Szybko ogarniam się i wyjeżdżam z 
parku. Czuję w nogach dzisiejsze podejście. Jedzie się dosyć sprawnie i za granicą parku na 
szczęście czeka mnie zjazd. Po drodze orientuję się, że ktoś buchnął mi pompkę :( Muszę 
teraz być jeszcze bardziej czujnym, żeby nie złapać kapcia. Na Zona Recreativa jestem chwila 
przed godz. 19, więc jeszcze mam około 20-30 minut zanim zrobi się ciemno. Szybka kolacja i 
padam zmęczony, ale mega szczęśliwy i zadowolony ! 

15.03.2012 – czwartek – Zona Recreativa ‘Ohio’ – camping Montana Roja 

25C 
81.78 km 
4:38:09 h 
17.64 km/h 

W nocy było tym razem cieplej – nocleg na wysokości około 1550 m.n.p.m. Temperatura 
około +7’C. Ale nie jestem już sam na Zonie. Przyjechało  później kilka osób. Spałem jak 
zwykle na jednym ze stołów. Toalety na szczęście są otwarte (na poprzedniej zonie były 
zamknięte). Śniadanie, ogarnięcie się i wyruszam po godz. 8. Dzisiaj solidne zakwasy, ale nie 
ma co się dziwić. W dodatku nabawiłem się małej kontuzji dużego palca lewej stopy. Dobrze, 
że na początku przede mną wyjątkowo długi zjazd drogą numer TF-38. Prawie godzina jazdy 
w dół bez pedałowania. Szkoda, że nawierzchnia jest średniej jakości. Widoki za to pierwsza 
klasa :) Przejeżdżam przez miejscowość Ohio i docieram do Tamaimo, gdzie robię małe 
zakupy. Dalej ciągle jadąc z górki dojeżdżam na punkt widokowy – Mirador Archipenque, z 
którego maluje się niesamowity widok na klify Los Gigantes ! Robią wrażenie nawet z daleka. 
Nie mówiąc już o podpłynięciu łodzią z dołu. Następnie jadę drogą numer TF-47 wzdłuż 
zachodniego wybrzeża Teneryfy. Ruch samochodowy jest duży, także w słońcu robi się 
gorąco. Dookoła mnie mnóstwo plantacji bananów. Po pewnym czasie docieram do 
głównych kurortów na południu Teneryfy – Playa de las Americas oraz Los Cristianos. W 
jednej z chińskich restauracji zamawiam obiad – kurczak w ananasach z ryżem i warzywami – 
ta przyjemność kosztuje mnie około 9 euro. Po odpoczynku ruszam w dalszą drogę. Udaje mi 
się prawie nie błądzić. Pomimo, że posiadam mapę w dużej skali. Następnie jadę dalej na 
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wschód drogą numer TF-655 – wzdłuż autostrady TF-1. Za miejscowością Cho zaczyna coraz 
mocniej wiać. Na zjeździe do Los Abrigos rzuca mną już dość solidnie. Sakwy i rower działają 
jak wielkie żagle. Ostatecznie około godz. 17, udaję mi się dojechać na miejsce mojego 
dzisiejszego noclegu – camping Montana Roja przy Playa de las Tejitas. Okazuje się, że na 
recepcji pracuje Polka :) Wymieniamy kilka zdań i na koniec oznajmia mi, że Szczecin to ładne 
miasto. Zgadzam się z nią :) Płacę pierwszy i ostatni raz za nocleg - około 6 euro. Ogólnie z 
tego miejsca na lotnisko mam raptem kilka kilometrów, więc postanawiam, że jutrzejszy 
dzień będzie dniem wolnym :) Nadal wieje bardzo mocno. Kąpiel, kolacja i można iść spać.  

 

16.03.2012 – piątek – camping Montana Roja – lotnisko Aeropuerto de Tenerife Sur 

25C 
11.33 km 
0:46:23 h 
14.65 km/h 

Dzisiejszą noc dobrze przespałem. Była to moja ostatnia noc pod gołym niebem – było ciepło 
– około 15’C. Do godz. 3-4 nad ranem mocno wieje, później wiatr nieco słabnie. Rano 
pochmurnie, ale w ciągu dnia wypogadza się. Wstaję bez pośpiechu, jem śniadanie i około 
godz. 10 idę na plażę. Leżę sobie tak kilka godzin i odpoczywam. Przy okazji wyrównuje 
opaleniznę :) Później na niebie - chmury i słońce na zmianę. Wiatr jest nadal silny, a fale 
całkiem spore. Następnie wracam na camping i dalej odpoczywam. Około godz. 16.15 
zaczynam się powoli zbierać. Ruszam i jadę na lotnisko – tzw. odcinek dojazdowy. Pokonuję 
moje ostatnie kilometry rowerem na tej wyprawie. Droga na mapie przy lotnisku jest 
niestety nie przejezdna, więc muszę pojechać około 3-kilometrowy odcinek po autostradzie 
– nie pierwszy raz. Jest lekko z górki, więc średnio kręcę 35-45 km/h. Po godzinie jestem na 
miejscu. Na lotnisku zamawiam grillowanego steka z frytkami i surówką – za około 6 euro. 
Niestety nie był to dobry wybór, ponieważ mięso było bardzo ‘gumowate’. Nawet surówka i 
frytki smakowały jakoś inaczej. Mówi się trudno. Następnie znalazłem ustronne miejsce na 
rozłożenie i spakowanie roweru z sakwami. Nieco ponad 2 h ‘zabawy’ i gotowe. Poćwiczę 
jeszcze i będzie jak w pit-stopie F1 :) Teraz pozostaję mi jedynie poczekać do jutra rana na 
otwarcie bramki.  

17.03.2012 – sobota  

Czekanie dobiega końca. Odprawa zaczyna się po godz. 4. Kontrola na bramce poszła bez 
problemu. Startujemy według planu około 6.10. Lot numer FR 5553 spokojny. Widok 
prawdopodobnie na Alpy - rewelacyjny. Lądujemy i odbieramy rowery. Pakujemy się do busa 
i jedziemy. Pogoda ładna jak na marzec – dosyć ciepło i słonecznie. Na granicy jesteśmy z 
dobrym czasem, bo około godz. 17.15. Po krótkiej przerwie i następnej godzinie dojeżdżamy 
do Jeleniej Góry. Chłopaki podrzucają mnie na dworzec PKS. Dowiaduję się, że niedawno 
odjechał autobus do Wrocławia i następny jest dopiero o godz. 20.30. Mam trochę czasu. 
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Wieczorem jest już chłodno. Poczułem, że nie jestem już na Wyspach Kanaryjskich. W końcu 
autobus podjeżdża. Płacę 37 zł za bilet studencki + 4 zł za bagaż. Sporo jak za odcinek 142 
kilometrów. O godz. 23.45 dojeżdżam do Wrocławia. Sądziłem, ze pociąg wlecze się długo, 
ale jak widać PKS-y są nie wiele szybsze. Zabrakło mi jakieś 10-15 minut, żeby zdążyć na 
pociąg do Szczecina. Z ciężką i nieporęczną torbą nie tak łatwo się przemieszcza. Następny 
pociąg mam za około 3,5 godziny. Kupuję bilet i idę zjeść jakiegoś fast fooda. Jak wcześniej 
wspomniałem, obecnie trwa przebudowa dworca głównego we Wrocławiu i czasami ciężko 
przyjezdnym się w tym połapać. Ale nie to jest najgorsze. Poraziła mnie wszechogarniająca 
patologia. Na samym dworcu jak i dookoła niego. Co jak co, ale w Szczecinie nie jest to, aż 
tak widoczne. Bezdomni którzy śpią po kątach. Jegomoście co chwila proszący o brakujące 50 
groszy na wino. Brud i smród. Naćpani nastolatkowie. Jednym słowem – zostałem w dosadny 
sposób sprowadzony na Ziemię. Ot taka polska rzeczywistość. Na szczęście pozytyw w tym 
wszystkim, że spotkałem też dwójkę spoko chłopaków z Poznania.  

 

-Epilog- 

 

18.03.2012 – niedziela  

Pogadaliśmy sporo, więc czas jakoś w miarę szybko zleciał. Pociąg przyjechał bez większego 
opóźnienia. Zapakowaliśmy się. Po drodze miło było usłyszeć komentarz, że w torbie 
niesiemy zwłoki :D Około godz. 3.30 opuszczam Wrocław. W wagonach dosyć tłoczno. W II 
klasie ciężko znaleźć 3 wolne miejsca, więc ładujemy się do I klasy. Niestety konduktor nie 
daje nam za długo posiedzieć. W końcu znajdujemy wolny przedział na końcu składu. Torba i 
rower jest kilka wagonów bliżej lokomotywy. Dalsza droga bez przygód. W Szczecinie jestem 
bez opóźnienia około godz. 9.45. Na niebie lekkie chmury, słońce i dosyć ciepło jak na polskie 
warunki. W ten oto sposób kończy się ta opowieść.. 
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Podsumowanie: 

 

Wyprawę uważam za bardzo udaną. Mimo kilku przeciwności, jestem bardzo zadowolony ! 
Zaczęło się nie najlepiej – problem z hamulcami. Za to dalsza część wyprawy przebiegała już 
bez większych problemów technicznych. Zobaczyłem wiele interesujących oraz 
niezapomnianych, wręcz kosmicznych miejsc i krajobrazów. Także niezliczoną ilość zabytków 
architektonicznych. Miałem również możliwość poznania wielu miłych i życzliwych ludzi. 
Szkoda, że w połowie wyprawy dopadło nas zatrucie pokarmowe, które w moim przypadku 
przez około 3-4 dni nie dawało za wygraną. Z tego powodu musiałem zmodyfikować trasę i 
odpuścić wjazd na szczyt Gran Canarii. Jednakże główny cel wyprawy – szczyt Pico del Teide 
3718 m.n.p.m. – zdobyty !  
Jestem również zadowolony z tego, że poradziłem sobie gdy jechałem sam. Chociaż nie było 
łatwo. Dało mi to dodatkową pewność oraz wiarę w siebie i własne możliwości. Przy okazji 
jeszcze lepsze poznanie siebie i własnego organizmu. Ogólnie mówiąc drogi Czytelniku - 
głowa jest najważniejsza ! Nigdy się nie poddawaj ! Nigdy ! 
Która z wysp podobała mi się najbardziej? Ciężko odpowiedzieć mi na to pytanie, ponieważ 
każda była inna pod wieloma względami od poprzedniej. Każda z nich - Lanzarote, 
Fuerteventura, Gran Canaria i Teneryfa - ma zalety, które przekonają do siebie różne osoby. 
Trzy tygodnie to i tak stanowczo za krótko, żeby zwiedzić i poznać dobrze poszczególne 
wyspy. Wyspy Kanaryjskie – być może dla wielu kierunek dosyć egzotyczny. Jednakże bardzo 
polecam na wyjazd/urlop/wakacje, szczególnie na rowerze – bez dwóch zdań !  

Pogoda dopisała - cała wyprawa przebiegła bez deszczu. Dosyć rzadko pojawiały się na niebie 
gęstsze chmury. 10 nocy (pół wyprawy) spędziłem bez namiotu. Wschód słońca – około 
godz. 6.30 / zachód słońca około godz. 19.30 (stan pod koniec wyprawy). Sprawa zasilania – 
zużyłem nieco ponad 3 komplety (4xAA) baterii alkalicznych w moim aparacie. Zrobiłem 
łącznie około 2700 zdjęć. W ciągu wyprawy schudłem około 4-5 kilogramów. 
 
Liczba przejechanych kilometrów to około 1130. 
Łączne przewyższenie wyniosło około 17100 metrów (+ kilka, kilkanaście % więcej). 
 

 
Wydatki: 
 –> na samej wyprawie - około 250 Euro (w tym 77,20 Euro na promy -> 18,20+38,05+20,95) 
–>  przelot samolotem - 28 + 48 + 2 x 40 = 156 Euro 

Pobiłem 2 rekordy życiowe: 
- maksymalna prędkość -> 74.13 km/h 
- wysokość –> ok. 2360 m.n.p.m. 
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Ceny towarów (SPAR, Hiper Dino) i paliwa: 
- benzyna 95 -> 1.02-1.08 euro 
- benzyna 98 -> 1.11-1.15 euro 
- diesel -> 0.97 euro 
- woda -> 1.5l 0.40-0.50 euro / 2l 0.39-0.55 euro 
- mleko -> 1l 0.49-1.39 euro  
- banany -> 1kg -> 0.98-1.39 euro 
- musli czekoladowe 500g -> 1.65-1.89 euro 
- puszka coca-coli -> 0.60 euro 
- jogurty 4 x 125g -> 0.79 euro / Danone 4 x 125g -> 1.30 euro 
- baton snickers -> 0.58 euro / snickers 2x40g -> 1.10 euro 
- rodzynki 250g -> 1.30 euro 
- czekolada 150g -> 1.10-1.36 euro 
- puszka brzoskwiń 220g -> 0.65 euro 
- gatorade 1l -> 1.65 euro / powerade 1l -> 1.05 euro 
- duże bułki -> 0.30-0.50 euro  
- słoik z ‘nutellą’ 400g -> 1.55 euro 
 

Podziękowania dla: 
- moich rodziców – za wszelkie wsparcie i pomoc w trudnych chwilach 
- sponsorów – szczególnie dla firmy ROB-TRANS za transport – www.rob-trans.pl 
- przyjaciół i znajomych, którzy mnie wspierali i wierzyli we mnie 
- Piotrka – za wspólną część wyprawy i pomoc w wielu momentach 
- patronów medialnych 
- osób, które spotkałem na swojej drodze oraz wszystkich o których zapomniałem 
 
 

Zacznij działać, działanie zawsze przynosi efekty, myślenie nigdy !  
Do zobaczenia w drodze ! 

 

GALERIA -> https://picasaweb.google.com/petercorh/WyspyKanaryjskie2012# 
GALERIA -> https://picasaweb.google.com/petercorh/WyspyKanaryjskie2012GoProHD2 
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