


en bra reseförsäkring och ta med reseförsäkringsbeviset. Betalar 
du med betalkort ingår ofta reseförsäkring. Medtag EU-försäk-
ringskort som du får från Försäkringskassan och berättigar dig 
till fri sjukvård inom EU/EES. Du behöver kontrollera vad som 
gäller för din resa till det land du reser i.

Körvana
För samtliga resor krävs att du har A-körkort och vana att köra 
motorcykel i motorvägstempo. Tänk på att i Tyskland är rekom-
menderad hastighet på motorväg 130 km/timme, en hastighet 
du ska kunna färdas i utan problem. Du bör även ha kunskaper i 
kurvteknik och klara av att köra motorcykel i grupp. Våra kortre-
sor i Sverige passar dig som aldrig kört utomlands på MC och vill 
köra i ett lite lägre tempo. Vi rekommenderar alla MC-förare att 
gå minst en Knix-kurs innan resan. På Knix förbättras din kurv-
teknik, du blir en säkrare förare och får dessutom mer skoj på din 
MC-resa!

Information före resan
Guiderna svarar på frågor om resorna. I god tid före avresa skick-
ar de ut information till alla deltagare. Kontaktuppgifter till gui-
derna finns i reseinformationen på hemsidan. 

Dokument du ska ta med på utlandsresan!
• Reseförsäkringsbevis (genom hemförsäkring eller kortbetalning)
• Europeiskt sjukförsäkringskort som ger dig rätt till samma sjuk-

vård vid resa i annat EU/EES som de som bor i landet (Försäk-
ringskassan)

• Giltigt körkort 
• Giltigt pass och/eller giltigt nationellt ID-kort
• Helförsäkring på din MC och försäkringsbrev
• Registreringsbevis i original 
• Eventuellt inreseformulär, eventuellt tillfrisknandeintyg och/el-

ler testbevis
• Covid-ID (där det krävs)
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SMC Travel arrangerar resor i Sverige, Norden, Europa, USA, 
Afrika och Nya Zeeland. Vi har resor som passar både dig som 

aldrig kört MC utomlands tidigare och du som vill köra på andra 
sidan jordklotet. Vi har resor för både stora och små plånböcker. 
Genom att resa med SMC Travel slipper du planera resrutter, 
boka hotell och färjor. Du behöver inte söka efter härliga MC- 
vägar – det har vi redan gjort. På våra resor får du hjälp av erfarna 
guider som visar dig det bästa på den resan du väljer. 

Har du ingen att resa med? Lugn, vi har massor av nya MC-
kompisar du kan köra med. Att resa i grupp är både spännande 
och roligt. Förutom en fantastisk resa får du träffa nya människor 
och vänner att dela upplevelsen med. 

Under 2023 erbjuder vi 27 resor. Vi fortsätter att köra resor till 
Isle of Man, Rumänien, Polen, Slovakien, Slovenien, Tyskland, Spa-
nien, Marocko, USA, Norge, Nya Zeeland och Sverige. Vi lovar dig ett 
minne för livet, du kan boka ditt livs resa redan nu!

L äs mer om resorna på www.svmc.se/travel, där står vad 
som händer dag för dag på resorna, vem som är guide, vad 

resan kostar och vad som ingår i priset, var ni åker och mycket mer.

Bokning
För att kunna boka resor måste man vara SMC-medlem och logga 
in på Mitt konto på SMC:s hemsida. Du loggar in med ditt med-
lemsnummer samt tolvsiffrigt personnummer. Du bokar passage-
rare samtidigt, även passageraren måste vara SMC-medlem. Be-
höver du hjälp eller saknar dator, kontakta SMC. Bokningen till 
resorna öppnar mellan 09.00-15.00 måndag 12 december 2022. 
Vilken tid som gäller för varje resa står på www.svmc.se/travel 

Betalning
Du kan välja att betala med kort, direktbetalning bank, swish el-
ler mot faktura. Väljer du swish, kort- eller direktbetalning bank 
belastas ditt kort direkt med resans hela pris. Väljer du att betala 
mot faktura ska en anmälningsavgift om 1 000-5 000 kronor (be-
roende på resans pris) betalas in inom tio dagar från fakturans 
datum. Resterande belopp ska vara oss tillhanda senast 60 eller 
90 dagar innan avresedatum, eller enligt anvisning från SMC Tra-
vel. Resterande belopp kan även betalas med kort genom att logga 
in på ”Mitt konto” där du hittar din delvist obetalda faktura. 

MC-försäkring
Oavsett om du reser med SMC Travel eller på en egen resa ska du 
ha en giltig försäkring på din motorcykel, helst helförsäkring och/
eller en reseförsäkring som täcker hemtransport och annat som 
annars kan kosta stora summor. Skadeanmälningsblankett är bra 
att ha med sig om olyckan är framme. Ta med försäkringsbrev 
och registreringsbevis i original för din MC på resan. 

Avbeställnings- och reseförsäkring
Det är viktigt att ha en bra försäkring om något händer dig själv 
på resan eller om du inte kan genomföra. Kontrollera att du har 

Vill du se storslagen natur, vackra vyer och fina MC-vägar? Vill du träffa vänner för livet? Oavsett vad du vill göra 
på din MC-resa har SMC Travel något som passar alla motorcyklister. 

http://www.svmc.se/travel


SMC Travel har fyra kriterier som beskri-
ver vad som utmärker våra resor. Varje 
kriterium är indelat i tre nivåer. Reseprofi-
len ska göra det enklare för våra resenärer 
att hitta rätt resa.

MC-körning
Lätt körning på övervägande större vä-
gar, korta motorvägsetapper, passar 
även för nybörjare.
Vissa sträckor med kurviga och/eller 
backiga vägar, vissa motorvägsetapper.
Övervägande kurviga och/eller backiga 
vägar, längre motorvägsetapper, serpen-
tinvägar. Lämplig för erfarna MC-förare.

Kultur
Inga eller möjligen något enstaka besök 
av sevärdheter, muséer och liknande. 
Några utvalda besök under resan, dessa 
kan då även ske under vilodagar utan 
MC-körning.
Stort fokus på kulturupplevelser.

Mat & dryck
Litet fokus på det kulinariska innehållet.
Visst fokus på att hitta god mat och 
dryck, gärna från den aktuella regionen.
En viktig del av resan är att äta och 
dricka gott.

Natur
Mindre naturupplevelser, mest i samma 
miljö.
Skiftande natur, vissa naturupplevelser.
Stora variationer i naturen, mäktiga na-
turupplevelser.
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SMC Travel har ett 30-tal guider. Det är ett förtroendeuppdrag som kräver mycket men 
också ger guiderna vänner för livet. Under varje resebeskrivning på hemsidan finns en 
beskrivning av guiderna och deras kontaktuppgifter. Guiderna svarar på frågor om resan 
och skickar information till alla deltagare i god tid före avresan. Det är sedan de som 
ansvarar och genomför resorna.

Ett verksamhetsår på SMC Travel följer en årsklocka och resor körs parallellt året runt. 
Under maj bjuds guiderna in till en utbildningshelg. HLR-utbildning, krishantering och 
erfarenhetsutbyte i allt som rör resorna. Dessutom tränas gruppkörning och guiderna ge-
nomgår en knix-kurs. Under juni skickar SMC ut en begäran om underlag inför nästa års 
resor. I mitten av september hamnar reseförslag, bilder och budget från 30 guider i SMC:s 
brevlåda. Alla förslag gås igenom och SMC Travel avgör vilka resor som ska genomföras. 

I slutet av september börjar en bråd tid. Alla resor ska marknadsföras och först tas 
resfoldern fram. Den lämnas till layout i början av oktober för att sedan skickas tillsam-
mans med MC-Folket. Därefter läggs alla resor upp på hemsidan med text, bild, film och 
länkar. SMC:s ekonomiavdelning gör varje resa bokningsbar med rätt antal deltagare 
och rätt pris för allt som rör varje resa. 

Den andra måndagen i december har alla medlemmar fått MC-Folket och resfoldern 
och då öppnar bokningen. En del resor blir fullbokade på någon minut medan andra tar 
längre tid att fylla. 

När resorna fått tillräckligt många bokningar börjar guidernas uppdrag. De kontaktar 
deltagarna och håller kontakten tills resan startar och genomförs. När man kommer hem 
fyller deltagarna i en utvärdering som är ett viktigt underlag inför nästa års planering. 

SMC Travel söker alltid nya guider som har ett koncept, en plan, en budget, resvana, 
organisatoriska kunskaper och mycket annat. Flera guider är också instruktörer i SMC 
School. Det krävs kompetens och erfarenhet för att köra med en grupp motorcyklister 
någonstans i världen. Långt ifrån alla klarar detta. 

Längtan efter att få resa är större än någonsin. Samtidigt som vi planerar resor är vi 
också beredda på att vad som helst kan hända. SMC fortsätter att följa Folkhälsomyn-
dighetens och Utrikesdepartementets råd och riktlinjer samt att bevaka läget i om-
världen. Beslut om resorna kan genomföras, eller inte, fattas löpande och så nära inpå 
avresedatum som möjligt. SMC Travel återbetalar resans pris om den ställs in.

Alla som är bosatta i Sverige har erbjudits kostnadsfri covidvaccinering. De som 
är vaccinerade har ett bra skydd mot covid och mindre risk att bli allvarligt sjuk om 
man ändå får covid. Det betyder också att risken att smitta andra minskas. SMC Travel 
följer de riktlinjer som gäller i respektive land som vi reser i. Det kan finnas krav från 
länder att man ska uppvisa testbevis och/eller tillfrisknandebevis som du ska visa upp 
vid eller före inresan. Våra guider kommer att informera deltagarna om vad som gäller 
för att åka med på resorna. Du som är sjuk stannar självklart hemma.
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Precis som tidigare år kan vi erbjuda många resor på kurviga vägar till spännande resmål runt om i Europa. SMC 
Travel garanterar upplevelser utöver det vanliga och räknar med att resorna kan genomföras.

SOMMARVECKA I HARZBERGEN 14-21 MAJ

Harzbergen är ett populärt rekreations-område i delstaten Sach-
sen-Anhalt med fascinerande bergsformationer och intressanta 
städer. Harzbergen beskrivs som ”böljande terräng” och dess hög-

sta topp ligger på 1142 meter. Vi kom-
mer att bo fem nätter i staden Goslar 
med dagsturer till intressanta platser. 
Goslar är en fascinerande stad med 
cirka 1 500 vackra korsvirkeshus, vil-
ket är fler än i någon annan tysk stad. 
Vi kommer att köra på bra hoj-vägar. 

Resan startar i Göteborg, sönda-
gen den 14 maj, för att borda Stena 
Lines färja till Kiel, och resan avslu-
tas med att ta färjan tillbaka från Kiel, 
söndagen den 21 maj, för att avslutas i 
Göteborg, måndagen den 22 maj.

PÅ MC I ALGARVE, PORTUGAL 15-22 APRIL

Häng med oss till Algarve i södra Portugal till hösten. Du flyger till 
Faro, hyr en BMW hos Europcar och kör på kurviga vägar i ett vack-
ert landskap. Temperaturen är behaglig och portugiserna är ett vän-
ligt folk. Mat och dryck smakar bra och prisnivån är lägre än Sverige. 
Algarve har utsetts till världens bästa destination då det gäller strän-
derna och den som vill stannar några dagar för att uppleva dessa. 

TATRA-SLOVAKIENS BÄSTA MC-VÄGAR 26 MAJ-5 JUNI

Slovakien har länge varit en magnet för hojåkare från hela Cen-
traleuropa, och nu hittar också allt fler nordbor hit. Bergen bjuder 
på rejält kurviga och kuperade vägar, måttligt med trafik, och fina 
vyer. Vi börjar med att ta nattfärjan från Karlskrona till Gdynia. 
Genom Polen kör vi huvudsakli-
gen motorväg. I Slovakien blir det 
nästan bara krokiga, mindre vägar. 
Vi kurvar oss kors och tvärs genom 
de ikoniska Tatrabergen, och nju-
ter både av vägarna och naturen. 
Vi äter god centraleuropeisk mat, 
och får även tillfällen till sightsee-
ing, t ex besöker vi den fantasieg-
gande borg där delar av filmerna 
Nosferatu, Dragonheart och King 
Thrushbeard spelades in.
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ISLE OF MAN TT-RACES 30 MAJ-14 JUNI 

Följ med till en unik tävlingsvecka på en tävlingsbana med upp-
levelser som du kommer att prata länge om efter resan. Isle of 
Man lämnar ingen oberörd, smått chockad och småleende står du 
i den kraftigt lutande backen nedför Bray Hill och undrar hur det 
går att köra 290 kilometer i timmen mitt i stan med en Superbike, 
ofattbart helt enkelt.

Dagen efter kanske du sitter uppe vid Gooseneck i solen och 
ser när öns stjärnor jagar uppför berget efter nya segrar och varv-
rekord i ett tempo du inte trodde var möjligt. All annan racing du 
sett i ditt liv bleknar - IoM TT-Races är unikt i hela världen! Gui-
de: Maria Ericsson

FREUNDSCHAFTFAHRT-DET BÄSTA AV TYSKLAND 10-18 JUNI 

Vi tar färjan Trelleborg-Rostock, där vi möts av tre tyska MC-
kompisar. De kommer sedan att under sju dagar dela med sig 
av sina tyska favorit-MC-vägar med klassiska Villa Löwenherz 
i landskapet Niedersachsen som bas. Här träffas motorcyklister 
från hela Europa. Halvpension ingår med stora frukostar och 
tysk husmanskost då vi bor på villan. En svensktalande guide 
visar dig runt så du får bästa möjlighet att se Weser, Eder och 
södra Harz. Totalt kommer du att köra 260-300 mil i Tyskland.

PÅ MC I ALSACE 9-19 JULI

Vi kör till och i underbara Alsace, det franska landskapet mellan 
toppen på Vogesbergen och Rhenfloden, mellan tyska Pfalz och 
Schweiz. Resan börjar och slutar i Trelleborg och vi kör genom 
Tyskland som vi tyvärr delvis ser från motorvägarna. Väl nere i Al-
sace blir det mer kurviga vägar och en del berg. Lite sevärdheter är 
inplanerade också.

Småstäder och byar i Alsace är pittoreska med korsvirkeshus, 
blomsterprakt och storkbon. Högst upp i bergen ligger fäbodar 
och vintersportanläggningar, längre ner drivs skogsbruk och ner 
mot slätten ligger vinodlingarna. Slätten längs Rhen är bördig och 
här odlas bland annat råvarorna för Frankrikes främsta ölregion. 
I köket trängs anklever och sniglar med rökt fläsk och surkål. Al-
sace ligger inte bara nära Tyskland, det har även tyska gener.

Detta är en resa där inriktningen är mer njutning än utma-
ning, men vi tillbringar många timmar på motorcykeln. Vi bor 
på små hotell och även om vi inte går på stjärnkrogar så lär det 
inte gå någon nöd på oss. Alsace är känt för mat och vin och i 
Tyskland går man sällan missnöjd från bordet. Totalt blir kör-
sträckan under resan ungefär 270 mil.
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DAGEN D - DE 24 FÖRSTA TIMMARNA 1-10 SEPTEMBER

Detta är en resa för dig som aldrig har varit i Normandie och 
som vill veta mer kring historien om Dagen D och händelserna 
under det första dygnet. Det blir inte så mycket siffror och hårda 
fakta utan fokus ligger mer på händelserna och människorna 
där. Vi besöker de platser där invasionen tog plats i kronologisk 
ordning; den ”vänstra” och ”högra” flanken, stränderna, batteri-
platser, Pointe du Hoc, kyrkogårdar med mera. Guiden berättar 
vad som hände på de olika platserna. Kanske vill du pröva det 
normandiska köket; ostron, cider och calvados för den som vå-
gar och vill. Alla nätter bor vi i dubbelrum på hotell. Vi reser 
med färjan Trelleborg-Travemünde, övernattar i Tyskland och 
bor sedan i Arromanche och gör dagsutflykter i Normandie.

KULLAR, BERG OCH ALPER, TYSKLAND OCH FRANKRIKE
2-17 SEPTEMBER

Detta är en resa med mycket MC-körning där landskapet är 
största upplevelsen med några sevärdheter längs vägen. Rutten 
är lagd så att vi så snart det är rimligt viker av autobahn för att 
köra bland kullar, berg och alper. Där är vägarna krokigare, vy-
erna vidare och maten mer rejäl. Resan börjar och slutar i Trel-
leborg. Vi kör en del i Tyskland men mest i Frankrike. Frankrike 
är ett lite bortglömt, men underbart, MC-land! Vi bor enkelt 
men civiliserat. Även om vi inte går på stjärnkrogar så lär det 
inte gå någon nöd på oss. Fransoserna tar mat och vin på blodigt 
allvar och tyskarna stoppar korv och brygger öl på traditionellt 
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Rumänienresan har blivit en mycket uppskattad resa med många 
upplevelser av både historia och natur i en del av Östeuropa som 
är okänd för många. Efter färjan Karlskrona-Gdynia kör vi genom 
Polen, Slovakien och Ungern för att efter 3 dagars körning anlän-
da till norra Rumänien. Maramures, vårt första besöksmål, är ett 
område där människor har bevarat mycket av gamla traditioner. 
Den är känd för den glada kyrkogården i Sapanta, vackra träkyr-
kor och god mat. Vi tar en titt på Draculas slott. Vi kör Trans-
fågarasan och Transalpina, två av Europas vackraste vägar som 
tar oss högt upp på bergstoppar och däremellan massor andra 
oerhört vackra bergspass. På vägen hem övernattar vi i Slovakien 
och Polen. Detta är vår allra längsta resa, cirka 500 mil, och den 
är lämplig för dig som har kört mycket MC, har erfarenhet av att 
köra i grupp och kan köra långt och länge i högt tempo.

RUMÄNIENS DOLDA SKATTER 3-18 SEPTEMBER

SNIRKLIGA SARDINIEN 30 SEPTEMBER-7 OKTOBER

När hojsäsongen börjar lida mot sitt slut hemma åker vi till Med-
elhavet och landar på Sardinien. Där är det alldeles lagom varmt 
och skönt för en vecka med utmanande snirkliga vägar, fantastisk 
mat och kanske ett bad. På dagarna gör vi rejäla dagsutflykter på 
hojar vi hyr och på kvällarna umgås vi och njuter av det italienska 
köket. Den här resan kommer verkligen utmana och utveckla din 
körning och med dig hem får du både härliga minnen och erfa-
renheter. Vi håller oss på vägar med asfalt som ofta är av bättre 
kvalitet än vi är vana vid från Sverige och lägger fokus på att aktivt 
köra hoj och uppleva det ofta bergiga och hårnålstäta vägnätet. 
När vi kommer tillbaka till vårt hotell är det nära till mat och ett 
stenkast till stranden. 
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PÅ MC I ALGARVE 30 SEPTEMBER-7 OKTOBER

Häng med oss till Algarve i södra Portugal till hösten. Du flyger 
till Faro, hyr en BMW hos Europcar och kör på kurviga vägar 
i ett vackert landskap. Temperaturen är behaglig och portugi-
serna är ett vänligt folk. Mat och dryck smakar bra och prisnivån 
är lägre än Sverige. Algarve har utsetts till världens bästa desti-
nation då det gäller stränderna och den som vill stannar några 
dagar för att uppleva dessa. 

PÅ GRUS OCH ASFALT I ANDALUSIEN 20-26 OKTOBER

Det här är ett nytt koncept i Andalusien, Spanien. Målgruppen är 
erfarna motorcyklister som är vana att köra på både grus och asfalt. 
Mestadels håller vi oss undan från de mest trafikerade vägarna och 
kör upp och ner för bergssidor på små slingriga asfalt- eller grusvä-
gar samt i en del flodbäddar. Området erbjuder varierad terräng 
men det är bergen som dominerar. Vi kommer passera odlingar 
(oliver, mango, avokado, mandel), köra igenom varma doftande 
tallskogar och utforska flodbäddar. Om vädret är bra kanske vi tar 
en tur upp till skidorten på Sierra Nevada där man kan köra hoj på 
drygt 2500 meters höjd. Du måsta vara van att köra serpentiner i 
brant terräng på både grus och asfalt och du bör inte vara höjdrädd.

ANDALUSIEN I OKTOBER 21-27 OKTOBER

Varför inte avsluta MC-säsongen sent på hösten? Du flyger på egen 
hand ner till Malaga, där väntar  fem hela dagars härlig MC-körning 
på väldigt kurviga vägar i vackra Andalusien. Vi bor i Torremolinos 
strax väster om Malaga och kör dagsturer med SMC-guider (eller i 
egen regi om du så önskar då alla deltagare får gps-filer för turerna). 
Vägarna är osannolikt underbara för MC-förare och vädret för det 
mesta mycket behagligt. Sammanlagt kommer vi att köra cirka 111 
mil på enbart belagda vägar. Är 
du van att köra med passagerare 
bak går det bra. Det går utmärkt 
att passa på att ta några extra se-
mesterdagar på solkusten. Här 
finns gott om sevärdheter och 
prisvärda hotellrum.
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1000 KURVORS HÖSTVECKA PÅ TENERIFFA OCH LAGO-
MERA 9-17 DECEMBER

När vädret är som sämst i Sverige är det evig vår på Kanarie-
öarna. Häng med och utforska Teneriffa som bland annat har 
Spaniens högsta berg med tillhörande krokiga bergsvägar och 
ett lugn så fort man kommer utanför turistorterna på södra ön. 
Vi hyr hojar (390-750 kubik ingår, vill man ha större kan man 
välja detta extra).

En dag tar vi också färjan över till den mysiga ön La Gomera 
och åker runt där en hel dag på ännu mindre vägar, för att ta 
färjan tillbaka till Teneriffa igen på kvällen. Vi bor hela tiden på 
samma boende och slipper åka med bagage. 

1000 KURVORS VINTERVECKA PÅ GRAN CANARIA 6-13 
JANUARI 2024

Bergiga ön Gran Canaria har många smala bergsvägar med ett 
nästan oändligt antal kurvor med härlig utsikt över berg och 
dalar. Fokus är på de minsta och hemligaste vägarna även om 
de mer kända vägarna också hinns med under veckan. Vi bor 
enkelt på södra delen av ön på en före detta bondgård som odlat 
apelsiner. Vi bor på ett och samma ställe och slipper resa med 
packning. Hyrhojar av god kvalitet ingår i priset. 

Vi erbjuder nu en möjlighet att köra motorcykel i Afrika. Det är knappt två mil mellan Europa och Marocko, men 
ändå något helt annat. Afrika är en ny kontinent för oss på SMC Travel, där vi ger dig möjligheten att få uppleva 
vägarna, naturen, den exotiska maten och kulturen. 

MAROCKO & ATLASBERGEN PÅ ASFALT 14-22 OKTOBER

Marocko är Afrika på ett ’lagom’ äventyrligt sätt. Vi åker på vä-
gar som använts i Paris-Dakartävlingen och åker högt över ber-
gen på randen till Saharaöknen.

Vi väljer till 99 procent asfaltsvägar och vi åker på BMW GS 
eller Ténéré hyrhojar. Färden går från Marrakesh över de na-
tursköna vattenfallen i Ouzoud, Bin El Ouidane, den uråldriga 
staden Fes och vidare upp i bergen till Er-Rachidia och Boumal-
ne de Dades och sedan de berömda Telouet- och Tizi n’Tichka-
passen. Första resan och ett visst mått av äventyrlighet behövs.

Boende i delat dubbelrum på hyggligt bra hotell där frukost 
och middag ingår.



NORRLANDSGRUS-GRUSUTBILDNING OCH FRILUFTSLIV 
16-22 JUNI 

I år blir andra året som vi kör detta koncept. Grunduppläg-
get är detsamma men med nya rutter under grussafarin. 
Målgruppen är de med äventyrshoj som vill, men inte riktigt 
har vågat eller hunnit, använda den i sitt rätta element på 
grusäventyret. Detta är ingen enduroresa eller ett rally. Vi 
kör grusutbildning två dagar enligt SMC Schools gruskoncept 
på nivå 1+2 (med packning på hojarna). Vi kör grusvägssa-
fari fyra dagar på ändlösa norrländska grusvägar mestadels 
i Västerbottens inland och sover alla nätter i tält. Deltagarna 
har själva med sig allt de behöver för friluftsliv i sex dygn. 
Målsättningen är att göra deltagarna till bättre grusförare och 
uppleva den fantastiska svenska naturen på nära håll. De som 
absolut måste sova i säng och äta på restaurang varje dag ska 
nog välja en annan resa.
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Det finns mycket att se och uppleva i vårt eget land. Ta chansen att uppleva en del av Sverige från din motorcykel. Vårt 
grannland Norge kan kanske vara ett av världens vackraste med dess natur. Dessutom har Norge fantastiska MC-
vägar som ringlar sig över berg och ner mot fjordarna. 

MC-touring ska vara behagligt och varje dag innehålla vackra 
scenerier, fina vägar, intressanta stopp och upplevelser. Vi kör en 
4-dagarstur genom östra mellansverige och rundar Vättern. Kur-
viga, vackra vägar och det vackra svenska landskapet, hög klass 
på boende och mat gör denna tur till en underbar upplevelse att 
njuta av. Detta är en resa som även passar dig som inte har så stor 
vana av MC-touring.

OSTKANTEN-EN SMAKBIT AV SVERIGE 18-21 MAJ

En resa för dig som i lugnt tempo vill glida genom Halländska 
bokskogar, utmed havet, se vidsträckta utsiktsplatser, besöka 
Monarkmuseet och Stigs MC- och motormuseum för att nämna 
några intressanta stopp. En 4-dagars MC-resa där vi utgår från 
ett bekvämt boende vid havet i Destination Apelvikens lägenheter 
och får hög klass på boende och mat varje dag. Resan passar dig 
som är lite äldre och även dig som inte är så van vid MC-touring.

HALLIFORNIEN-HALLANDS SVAR PÅ KALIFORNIEN 23-26 MAJ
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PILGRIMSRESA TILL NORGE PÅ MC 24 JUNI-1 JULI

Att vara pilgrim är att vara på resa liksom att färdas på MC är en 
resa. En resa med tid för eftertanke, självkännedom och kanske 
hitta rätt i livet. En möjlighet att komma ifrån vardag, stress, ka-
lender, telefon och slippa vara nåbar hela tiden. Frihet att vara i 
nuet – här och nu när du sitter på din hoj och släpper alla måsten 
som tynger. SMC MC-Pilgrim omfattar 190 mil på grusfria och 
asfalterade/belagda vägar. Vi gör besök och får guidning i kyrkor, 
morgonmässa i fjällkapell, guidad visning i Nidarosdomen inkl 
tornuppgång, orgelkonsert, musikgudstjänst och pilgrimsmässa. 
Vi besöker Stikklestad, ett historiskt kulturcenter med kyrkor, 
medeltidsbyar och muséum med mera. Guidad visning i Røros 
kirke och Bergstaden, Porfyrmuseet och Hagströmmuseet i Älv-
dalen. Vi kör på grusfria MC-vägar, rastar regelbundet, håller ett 
lugnt tempo och bor på hotell med god standard och frukost. För-
träff kvällen den 24 juni i Uppsala och avfärd dagen efter. 

KALLA KRIGET I NORR 31 JULI-4 AUGUSTI

Under fem dagar kombinerar vi MC-körning med en titt i back-
spegeln för att se hur Sverige skulle skyddats under kalla kriget. 
Vi besöker museer och anläggningar som visar hur svenska för-
svaret hade tänkt skydda landet mot ”lede fi” under kalla krigets 
dagar. Vi besöker bland annat Flygmuseet på före detta flygflot-
tiljen F15 i Söderhamn, Teleseum på Ledningsregementet i Enkö-
ping samt Kustartilleribatteriet ute på Hemsö. Där övernattar vi 
inne i bergsanläggningen (logementsförläggning inne i fästning-
en) på samma sätt som tusental värnpliktiga gjorde när det begav 
sig. Övriga nätter bor vi på trestjärniga hotell. Vi kör huvudsakli-
gen på mindre länsvägar och undviker stadstrafik och motorvägar 
där det går. Liknade resa med samma tema har genomförts fyra 
gånger tidigare i Mälardalen och i södra Sverige.

HÄRLIGA HÄLSINGLAND 2-8 JULI

Den perfekta resan för dig som vill ta en paus från vardagen en 
liten stund. Vi utforskar Hälsingland i lugnt tempo och vi kör mot 
olika väderstreck varje dag. Det här är en resa som passar alla! 
Hälsingland är bra på turism och vacker natur. Men här finns 
också fina MC-vägar, vackra vyer och framför allt trevliga sevärd-
heter. Du hittar dock inga bergspass som i Alperna, inga kurviga 
vägar med knäskrap, inga storstäder, men många fina pärlor att 
uppleva på hoj! Varje dag inleds med att guiderna berättar om 
dagens utflyktsmål och lite kuriosa och sägner från Hälsingland.
Vi bor på ett vackert Bed & Breakfast i Ljusdal. Logi sker i dub-
belrum med delat badrum i korridoren.
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BEST OF THE WEST-GENOM TRE DELSTATER 6-15 APRIL

Varför inte starta upp motorcykelsäsongen 2023 med att hänga 
med till USA’s västkust! Vi kör cirka 230 mil i en härlig medel-
temperatur på 24 grader genom tre delstater; Kalifornien, Ari-

zona och Nevada. Resan börjar 
och slutar i Los Angeles. Upplev 
Vilda Västern, soliga Kalifor-
niens stränder, nattlivet i Las 
Vegas, magnifika Grand Ca-
nyon, storslagna Hoover-dam-
men och välkända Death Val-
ley. Resan körs under 1,5 vecka 
i samband med påskhelgen.

Vi kör våra resor till USA ett par gånger per år. SMC har två guider som kör olika rutter i västra och södra USA.

NORSKA FAVORITER 24-30 JUNI

Om du är intresserad av aktiv körning och vill uppleva Norges 
storslagna natur på MC är detta resan för dig. Detta är exakt 
samma resa som den populära ungdomsresan ”Norska favoriter 
för den yngre generationen”, men utan åldersgräns. Kanske vill 
du göra din första utlandsresa på motorcykel? Vi kör en vecka i 
Norge på asfaltsvägar och under den veckan kommer du att få se 
landets vackraste vyer i form av bland annat Rjukan, Lysebotn, 
Preikestolen, Aurland, Lærdal, Jotunheimen, Geiranger, Trollsti-
gen och mycket mer. Vårt mål är jämn könsfördelning – detta är 
en resa som passar kvinnor såväl som män. Resan vänder sig till 
dig som har en mindre semesterbudget då boendet består av stu-
gor med 2-5 bäddar. Resan passar dig med A2-körkort och uppåt.

NORSKA FAVORITER FÖR DEN YNGRE GENERATIONEN 
25 JUNI-1 JULI 

Du som är 35 år eller yngre, är intresserad av aktiv körning och 
vill uppleva Norges storslagna natur på MC, då är detta resan för 
dig. Kanske vill du göra din första utlandsresa på motorcykel? Vi 
kör en vecka i Norge på asfaltsvägar och under den veckan kom-
mer du att få se landets vackraste vyer i form av bland annat 
Rjukan, Lysebotn, Preikestolen, Aurland, Lærdal, Jotunheimen, 
Geiranger, Trollstigen och mycket, mycket mer. Vårt mål är jämn 
könsfördelning – detta är en resa som passar kvinnor såväl som 
män. Resan vänder sig till dig som har en mindre semesterbudget 
då boendet består av stugor med 2-5 bäddar. Resan passar dig 
med A2-körkort och uppåt. I första hand vänder sig denna resa 
till SMC-medlemmar som är upp till 35 år gamla. I mån av plats 
kommer SMC-medlemmar över 35 år att beaktas.
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Tycker du att storslagen natur är den viktigaste ingrediensen i en 
lyckad motorcykelresa? Har du länge drömt om att få se Nya Zee-
land men inte slagit till än? Nu har du chansen att göra det tillsam-
mans med ett gäng härliga SMC:are. Nya Zeeland är ett av de mest 
isolerade länderna i världen. Maorifolket, de första som upptäckte 
ön för cirka 1000 år sedan kallade den för Aoteaora, långa vita mol-
nens land. Tack vare den sena upptäckten av ön och det låga befolk-
ningsantalet har landet en ren och orörd miljö. Sydalperna, fjordar 
och glaciärer skapar ett storslaget landskap på sydön. Den norra ön 
karakteriseras av vulkaniskt landskap och utbredd termal aktivitet. 
Vägarna är som gjorda för MC-körning och slingrar sig genom ett 
fantastiskt vackert landskap. Guiderna har bott på södra ön i ett år 
och har åkt på alla vägar som gick att åka på. De lovar visa både mås-
ten för turister men också sina egna smultronställen. 

Resan var med redan i förra årets resefolder och är re-
dan fullbokad, men du är välkommen att stå på väntelistan. 

SÖDERNS MUSIK 30 SEPTEMBER-13 OKTOBER

En resa i amerikanska södern som går i musikens tecken. Vi bör-
jar i Nashville med lite country-historia och fortsätter vidare mot 
Memphis för både rock och blues med besök på bland annat Gra-
celand och Sun Studio. Därefter fortsätter vi söderut genom Mis-
sissippi för att hamna i New Orleans där vi har tillgång till Bour-
bon Street men även hinner med att se andra delar av staden. 
Resan tillbaka går efter Gulfkusten till Pensacola Beach i Florida 
och fortsätter sen genom Alabama, Georgia och tillbaka till Nash-
ville. De första åtta dagarna är ganska intensiva med många besök 

på muséer, musikklub-
bar med mera.

Sista delen av re-
san är mer MC-körning 
för dess egen skull med 
lite mindre och roliga 
vägar genom mycket 
vacker natur. Den tota-
la körsträcka för resan 
är knappt 300 mil.

NYA ZEELAND FRÅN SYD TILL NORR 
27 FEBRUARI-23 MARS
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Vi landar på flygplatsen i Faro på lördag 
eftermiddag och möts av guiden Olov 

som bor i Lagos sedan några år. Bagaget 
körs till Lagos åtta mil bort där vi har vårt 
hotell under veckan. De hyrda motorcyk-
larna hämtas ut i närheten av flygplatsen. 
Vi hade hyrt BMW GS 750/1200 men på 
grund av leveransproblem fick de flesta i 
stället splitter nya Honda NC 750 X. Snart 
är vår grupp på tio deltagare på väg. Alla 
blev nöjda när vi checkade in på det fyr-
stjärniga hotellet Marina Rio. Rummen 
var utmärkta med utsikt mot marinan och 
ingen behövde gå hungrig från frukosten. 
Motorcyklarna var dessutom inlåsta i ga-
raget hela veckan vilket gjorde att vi kunde 
sova lugnt. 

Köra i grupp
Gruppkörning är alltid spännande, sär-
skilt om man ska köra med elva vilt 

Två gånger per år, i början av april och oktober, kan du resa med SMC Travel till Algarvekusten i södra Portugal. Re-
san har varit fullbokad sedan starten 2021 och det är inte förvånande. Här får man köra på helt fantastiska vägar i ett 
skönt klimat och vackert landskap.

främmande personer. Men det var inga 
problem att träffa ett gäng hojåkare och 
sedan köra tillsammans 140 mil utan 
missöden. Körningen fungerar eftersom 
motorcyklister följer grundregler för att 
köra i kortege och dessutom är bra på an-
passning till nya trafiksituationer. Varje 
morgon gick Olov igenom vad som skulle 
hända. När vi kom tillbaka avslutades 
dagen med information om kvällens be-
givenheter och vad nästa dag skulle inne-
hålla. Olov hade också stor hjälp av Bertil 
som körde sist i gruppen och såg till att 
ingen kom bort. 

Kurvor och vacker natur
Finns Europas bästa och kurvigaste vä-
gar i Portugal? Jag tror det. Och med två 
guider som bott i Portugal ett antal år 
och ägnat mycket tid åt att hitta de ab-
solut häftigaste vägarna blev ingen be-

sviken. Vi körde dagsturer på 20-30 mil, 
de flesta i bergen. En stor fördel med 
bergskörningarna var att vi var nästan 
ensamma på vägarna som slingrade sig 
upp och ner. På toppen av högsta ber-
get Foia var det bara åtta grader, annars 
höll sig temperaturen mest runt behag-
liga 15-20 grader. Vi körde bland annat 
genom skogar av korkek, blommande 
apelsinlundar, såg vattenbrist i dammar, 
besökte olika utsiktsplatser och banan i 
Portimao. Två dagar körde vi längs kus-
ten, dels till Cabo de Sao Vicente som är 
Europas sydvästligaste punkt, dels till-
baka till flygplatsen via Lagoa. Här var 
det betydligt mer trafik och turister och 
en helt annan natur men fortfarande 
massor av kurvor. 

Algarves kust är unik med 15 mil 
långa sandstränder som bryts av genom 
klippformationer. Stränderna har utsetts 
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till världens bästa flera gånger av World 
Travel Awards. Den som vill kan lägga till 
några dagar på resan vilket ett par killar 
gjorde i vår grupp. 
 
Umgås i grupp
Även om några i gruppen kände varandra 
sedan tidigare var de flesta främlingar för 
varandra. Men, som alla vet är motorcyk-
lister otroligt trevliga människor när man 
väl börjar prata med varandra. Vi var en 
brokig grupp som skrattade mycket un-
der veckan, både under dagsturerna och 
på kvällarna. Den sociala delen är nästan 
lika viktig som körningen och denna resa 
var inget undantag. Gruppen hängde ihop 
även på kvällarna över god mat och dryck. 
I Lagos finns alla slags restauranger och 
vi testade tapas, indiskt, fisk och skaldjur, 
italienskt och annat gott på kvällarna. 
Luncherna bestod av mustiga grytor eller 
varma mackor, beroende på resmål. Bäs-
ta måltiden var sannolikt lyxlunchen på 
o’Paulo i Arrifana vid Europas sydvästli-
gaste punkt. Efter långhals till förrätt åt vi 
en läcker gryta med marulk, räkor, muss-
lor, ris till varmrätt – varje portion hade 
räckt till tre personer. 

Den 12:e december öppnar bokningen 
till våra resor 2023. Vill du åka med oss 
till Portugal så är tipset att boka snabbt –  
resorna säljer snabbt slut!



Gamla Tunavägen 30
784 60 Borlänge
0243-669 70
info@svmc.se
www.svmc.se


