Reseprogram

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:s resebolag något som passar alla motorcyklister.
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MC Travel arrangerar resor i Sverige,
Norden, Europa och USA. Vi har resor
som passar både dig som aldrig kört utomlands på MC tidigare och du som vill köra
långt bort. 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 fantas-

tisk resa får du träffa och lära känna nya
människor och nya vänner att dela upplevelsen med.
Under 2018 erbjuder vi 22 resor i egen
regi med våra guider. Fyra resor är nya, resten har vi kört tidigare. Exempelvis utökar
och erbjuder i år totalt 40 platser på två
resor till populära Isle of Man och världens
mest berömda landsvägsracing. Att uppleva roadracing på Isle of Man är en dröm
för många svenska hojåkare. The TT races
i början av juni är en unik tävlingsvecka på
en unik bana. Manx GP körs i slutet av augusti på samma bana men innehåller även
tävlingen Classic TT och amatörernas race.
Oavsett vilken tävlingsvecka du åker med
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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 medlemsnummer samt tolvsiffrigt personnummer. Behöver du hjälp
eller saknar dator, kontakta SMC. Bokningen till resorna öppnar
11 december 2017 klockan 09.00.

Betalning

Välj att betala med kort, direktbetalning bank eller faktura. Väljer
du kortbetalning eller direktbetalning bank belastas ditt kort direkt
med resans hela pris. Väljer du att betala mot faktura så ska en
anmälningsavgift betalas in inom 10 dagar från fakturans datum.
Resterande belopp ska vara oss tillhanda senast 90 dagar innan avresedatum, eller enligt anvisning från kansliet. Resterande belopp
kan även betalas med kort genom att logga in på ”Mitt konto”.

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 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

Detta är viktigt att ha om något händer dig själv på resan eller
om du inte kan genomföra resan. Oftast ingår avbeställningsoch reseförsäkring genom hemförsäkringen. Ta med reseförsäkringsbeviset! Betalar du resan med betalkort ingår ofta
reseförsäkring.
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på, garanterar vi en upplevelse du kommer
att minns långt efter resan.
Vi lovar dig ett minne för livet, boka
ditt livs resa redan nu!

Körvana

För samtliga resor krävs att du har A-körkort och vana att köra
motorcykel i motorvägstempo.
Tänk på att i Tyskland är rekommenderad 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 kortresor till Tyskland och i Sverige passar dig som aldrig kört utomlands på MC och vill köra i ett lite lägre tempo.

Information före resan

Guiderna svarar på frågor om resorna. I god tid före avresa
skickar de ut information till alla deltagare. Kontaktuppgifter
till guiderna finns i reseinformationen på hemsidan under fliken ”Travel”.

Fem dokument du alltid ska ta med på utlandsresan!

• Reseförsäkringsbevis (genom t ex hemförsäkring eller kortbetalning)
• Europeiskt sjukförsäkringskort som ger dig rätt till samma
sjukvård vid resa i annat EU/EES som dem som bor i landet
(Försäkringskassan)
• Giltigt körkort, giltigt pass och/eller giltigt nationellt ID-kort
• Helförsäkring på din MC och försäkringsbrev
• Registreringsbevis i original

Några bra appar inför utlandsresan

UD:s app Resklar: Ger dig tips och råd om pass, visumkrav,
försäkringar och mycket annat. Innehåller också länder och
landsdelar dit UD avråder svenskar från att resa.
Going abroad: EU-kommissionens app som berättar om trafikregler i EU:s medlemsländer.
Best Biking Roads: Europas bästa MC-vägar, insamlade av
motorcyklister. Pris 40 kronor.
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SMC Travel har fyra kriterier som beskriver vad som utmärker våra resor. Varje
kriterium är indelat i tre nivåer. Reseprofilen ska göra det enklare för våra resenärer
att hitta rätt resa.

MC-körning

1. Lätt körning på övervägande större vä-

gar, korta motorvägsetapper, passar
även för nybörjare
2. Vissa sträckor med kurviga och/eller
backiga vägar, vissa motorvägsetapper
3. Övervägande kurviga och/eller backiga
vägar, längre motorvägsetapper, serpentinvägar. Lämplig för erfarna MC-förare

Kultur

1. Inga eller möjligen något enstaka besök
av sevärdheter, muséer och liknande

2. Några utvalda besök under resan, dessa

kan då även ske under vilodagar utan
MC-körning
3. Stort fokus på kulturupplevelser

Mat & dryck

1. Litet fokus på det kulinariska innehållet
2. Visst fokus på att hitta god mat och
dryck, gärna från den aktuella regionen

3. En viktig del av resan är att äta och
dricka gott

Natur

1. Mindre naturupplevelser, mest i samma
miljö

2. Skiftande natur, vissa naturupplevelser
3. Stora variationer i naturen, mäktiga naturupplevelser
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jörn Uddenberg från Göteborg
körde sin första resa för SMC Travel 2017. Civilt arbetar han med utbildningsprojekt mot skolor med fokus på
hållbar utveckling. Björn har bott i fem
olika länder i Europa under sammanlagt 14 år och på så sätt kommit att älska
vår kontinent.
Björn kontaktade SMC efter en efterlysning i MC-Folket. Han älskar nämligen
att köra MC i Europa. Att få kombinera
detta med att få dela med sig av favoritplatser till nya människor som delar intresset för hojkörning är fantastiskt roligt.
Dessutom var han reseledare i ungdomen.
Han har arbetat som projektledare och gillar att planera och organisera.
Som guide har man fullt fokus från
07.00-22.00. Det handlar om att köra rätt
väg, hitta bra matställen längs vägen, inte
få soppatorsk på nån av hojarna, att komma fram i rätt tid och inte minst jobba med
säkerheten under körningen. Sedan är det
självklart vansinnigt roligt och inspirerande, säger Björn.

Björn har två resor. ”Drömvägar i Europa” som gör skäl för sitt namn genom att
den går på några av Europas häftigaste vägar genom fyra olika länder med skiftande
språk, natur, kultur, arkitektur samt mat
och dryck. Detta är en mäktig upplevelse
under 15 dagar!
”Kurvrus i Italien” kombinerar SMC:s
fina förarutbildning med underbar körning
i en del av Europa som vi svenskar bara kan
drömma om. Här slipper vi längre transportsträckor och har 100 procents kurvorgie.
Erfarenheter från SMC School visar
glasklart - i takt med att man blir en säkrare
förare blir det också roligare att köra hoj!
På Björns resor kan man förvänta sig
väldigt rolig MC-körning i första hand. Hotellen har hög kvalitet och bra lägen. Vi tar
pauser och vila där vi har möjlighet att äta
och dricka gott med koppling till den lokala
kulturen. Sedan har vi kul tillsammans!
Målgruppen är ung som gammal,
kvinnor och män som gillar att köra hoj
och utveckla sig som förare, är nyfikna och
gärna upplever nya saker.

SMC Travel har 25 guider. Under varje
resebeskrivning på hemsidan finns en
beskrivning av guiderna samt kontaktuppgifter. Guiderna svarar på frågor om
resan och skickar information i god tid
före avresan.
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I år kan vi erbjuda fler resor än någonsin på kurviga vägar och spännande resmål runt om i Europa. Häng med på
ett äventyr med våra guider!

ANDALUSIEN PÅ VÅREN, 7-14 APRIL
Varför inte börja MC-säsongen tidigt på våren? Du flyger själv ner
till Malaga där en hyrd motorcykel väntar på dig och sju dagars
härlig MC-körning på krokiga vägar i vackra Andalusien.
Vi bor i La Posada Azul i byn Tolox och kör dagsturer med
SMC-guide eller i egen regi om du så önskar. Vägarna är osannolikt underbara för en svensk motorcyklist. Alla deltagare får
kartor och vägbeskrivning för de guidade turerna. Förläng MCsäsongen och res med oss till södra Spanien i vår.

PÅ TVÅ HJUL I HARZBERGEN, 7-13 MAJ
Varför inte ägna långhelgen Kristi Himmelsfärd åt att köra
motorcykel i Harzbergen, även kallad Tysklands minialper?
Den här resan passar dig som inte varit ute på kontinenten
tidigare med din hoj. Vi tar färjan Göteborg-Kiel tur och retur
och bor fyra nätter på Bikerhotellet Stubenberg i Gernrode. Vi
besöker vackra och intressanta sevärdheter, kör på de bästa
hojvägarna och äter goda middagar som ingår i resans pris på
vårt hotell.

DOLOMITERNAS VACKRASTE VÄGAR, 26 MAJ -3 JUNI
Dolomiterna med sina höga berg och många dalar är som gjort för
MC-touring. Det kryllar av bergspass och vägar som ger både fröjd
för ögat och härlig MC-körning! För tolfte gången kör vi denna resa
till norra Italien, med två av våra erfarnaste MC-guider.
Resan börjar i Helsingborg där vi har vårt första boende. Vi kör
till Hamburg varifrån biltåget tar oss ner mot Innsbruck för vidare
färd genom Österrike, över Alperna till Italien. Vi kör i och omkring
Val di Fiemme och den alpina delen Sella Gruppe som är ett av Dolomiternas mest spektakulära områden. Vi kör även genom den av
vingårdar och barrskogar dominerade Valle di Cembra. Under vistelsen kommer vi att köra många bergspass och på varierande vägar
men nästan uteslutande asfaltsvägar. Vi bor, förutom biltågets liggvagn, på hotell av god medelklass där middag ingår i priset för resan.
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EUROPAS HJÄRTA – ALPER, TVÅ HUVUDSTÄDER OCH
SJU LÄNDER, 26 MAJ -9 JUNI

För femte året körs denna uppskattade resa som går genom Tyskland, Tjeckien, Ungern och Österrike och innehåller många upplevelser och sevärdheter. Det finns möjlighet att göra avstickare både
till Italien och Schweiz. Vi kör i en blommande försommargrönska
och kan köpa körsbär och jordgubbar längs vägarna i Ungern.
Österrike är som ett vykort med en ny vy efter varje kurva.
Resan innebär mycket körning i både lägre och högre delar av
Alperna. Högsta passet vi passerar i Alperna är Grossglockner
med sina 2570 meter över havet. Vi stannar i flera vackra städer
i Ungern och besöker vinkällare och thermalbad. På vägen övernattar vi i de vackra huvudstäderna Prag och Budapest. På fyra
platser bor vi kvar två nätter, med möjligheter till utflykter, egen
körning eller vila. Långa transportsträckor och många alppass
förutsätter att du kan hantera sin motorcykel både på motorväg
och kurviga alpvägar.

KROATIEN OCH SLOVENIEN, FÖRSOMMAR MED GRÖNA
BERG OCH VATTEN, 28 MAJ -8 JUNI
För dig som utöver rolig hojåkning på rejält svängiga och kuperade vägar i vackra omgivningar, också gillar naturupplevelser, ett
kvällsbad i havet, eller kanske bara att strosa i gränderna i någon
av de medeltida städer och byar vi besöker.
Vi börjar resan med att tillsammans ta oss från Helsingborg till Hamburg och nattåget till Wien. Mellan Wien och
Slovenien kör vi mest motorväg. I övrigt håller vi oss nästan
bara på fina, mindre vägar. Förutom Kroatien och Slovenien
kör vi genom vackra delar av Bosnien. Vi besöker gröna naturområden i bergen, kör längs Adriatiska havet, och bor två
nätter på ön Cres. Det här är resan för dig som vill se mer av
Kroatien än badstränder.

ISLE OF MAN TT-RACES, 29 MAJ -13 JUNI
Häng med på en unik tävlingsvecka på en unik tävlingsbana med
upplevelser som du kommer att minnas länge. Isle of Man lämnar ingen oberörd: Smått chockad och småleende står du i den
kraftigt lutande backen nedför Bray Hill och undrar hur det är
möjligt att här åka 290km/h mitt i stan med en Superbike. Det är
helt enkelt ofattbart.
All annan racing du sett i ditt liv bleknar - IoM TT-Races som
går på en sex mil lång landsväg är unikt i hela världen! Lägg sedan
till allt annat som händer på denna mycket vackra gröna ö under
vår vistelse där. Dragracing, motocross, märkesträffar, uppvisningar och mycket mera. Isle of Man TT-Races är en fantastisk
upplevelse på en vykortsvacker ö som lockar raceintresserade
från hela världen. Vi bor i Homestay i huvudstaden Douglas –
alltså hemma hos en Manx-familj som tar hand om dig på bästa
sätt. Du bor fem minuters promenad från banan. Vi reser med tre
olika färjor till och från Isle of Man. Ta chansen och häng med oss
till Isle of Man!
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FREUNDSCHAFTFAHRT – TOURING MED TYSKA KNUTTAR
1-10 JUNI
Vi tar färjan Trelleborg-Rostock där vi möts av tre tyska MCkompisar från Biker Union. De kommer sedan att under sju
dagar dela med sig av sina tyska favorit-MC-vägar med Villa
Löwenherz som bas.
En svensktalande guide visar dig runt i Harz-bergen, sjödistriktet, Rhön-bergen, Sauerland och Steinhuder Meer. Totalt kommer
du att köra 260 mil i Tyskland till och från hamnen i Rostock.

DRÖMVÄGAR I TYSKLAND, ITALIEN OCH FRANKRIKE,
1-17 JUNI
En tvåveckors drömresa på två hjul, för den erfarne motorcyklisten
som vill uppleva något extra både på och vid sidan av hojen. Vi rul�lar på några av Europas mest underhållande vägar – många av dem
gömda för turister - genom Tyskland, Österrike, Italien och Frankrike. Vi kör över tre av Alpernas högsta pass och stannar två nätter på
fyra underbara men helt olika orter för att vila oss själva och hojarna,
samt inte minst njuta av det unika regionerna har att bjuda på.
Detta är en resa för dig som älskar att köra hoj och som inte
vill lägga tid på kulturella stopp längs vägen då vi kör. Kultur och
vila får vi istället under de fyra vilodagarna. Mat, dryck och pauser är viktiga inslag i resan, därför har vi cirka tre timmars pauser
varje dag. Alla måltider intas, så långt det är möjligt, på genuina
och trevliga ställen för att möta den lokala kulturen.

MANX GP OCH CLASSIC TT 22 AUGUSTI -3 SEPTEMBER
Under tävlingen Manx Grand Prix pågår annat amatörernas race.
I ”Newcomers class” startar de förare som aldrig tävlat på Isle of
Man tidigare. Tävlingarna körs som alltid på den sex mil långa
banan runt ön. Förutom Manx GP körs också Classic TT. På söndagen är det Jurby Festival, vilket innebär uppvisning av massor av hojar. Manx Grand Prix är som ett TT-race fast i lugnare
tempo. Ett varv runt Mountain Course går på 17 minuter istället
för 16! Det är inte lika många besökare under Manx GP vilket ger
ön en högre mysfaktor denna vecka.
Oavsett om du gillar motorcykelrace eller inte kommer du
sannolikt att älska Isle of Man. Det går inte att uppleva tävlingarna på Youtube eller TV- du måste helt enkelt följa med oss och
själv stå intill banan och uppleva känslan när förarna kör förbi.
Vi bor i Homestay i huvudstaden Douglas – alltså hemma hos
en Manx-familj som tar hand om dig på bästa sätt. Du bor fem
minuters promenad från banan. Vi reser med tre olika färjor till
och från Isle of Man.
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RUMÄNIENS DOLDA SKATTER, 1-16 SEPTEMBER
Vi upprepar vår succéresa med många upplevelser av både historia och natur i en del av Östeuropa som är okänd för många. Efter
färjan Nynäshamn-Gdansk kör vi genom Polen där vi övernattar i
Krakov och besöker saltkatedralen och Auschwitz-Birkenau.
I Rumänien kommer vi att stanna i bland annat i Oradea,
Bran och Timisoara. Vi besöker Draculas slott och det kungliga
slottet i Transsylvanien. Vi kör Transfågarasan, en av Europas
vackraste vägar. På vägen hem stannar vi i Zwolen och Wroclaw.
Detta är vår allra längsta resa och den är lämplig för dig som
har kört mycket MC. Resan har långa dagsetapper och många av
vägarna i bergen är branta och har tuffa serpentiner.

KURVRUS I ITALIEN – UTVECKLA DIN KÖRTEKNIK,
13-19 SEPTEMBER
Resan är ett nytt koncept – bli en säkrare MC-förare genom att
utveckla din körteknik på underbara vägar som gjorda för hojkörning. Vi bor och kör i de italienska bergen i Ligurien och Piemonte
där det finns ett aldrig sinande urval av slingrande vägar mellan
bergskullar och små byar. Vi är aldrig längre från Medelhavet än
en knapp timme.
Du flyger till Milano där hyrda motorcyklar väntar. Vi bor
tre nätter med bas i Rapallo vid Medelhavet, där det också
finns fina möjligheter till bad och vila. Sen flyttar vi oss till
bergen och staden Alba i vinregionen Piemonte, där vi stannar
tre nätter. Guiden är även instruktör inom SMC School. Under
resan kommer han att gå igenom de väsentliga utbildningsmomenten såsom bromsteknik, motstyrning, gaskontroll, blickstyrning, svängpunkt, spårval, förankring, viktförflyttning och
s.k. överlevnadsreaktioner. Efter korta teorigenomgångar får
du möjlighet att pröva på de underbara vägarna – samtidigt
som du njuter av klimatet och miljön. Erfarenheterna från
SMC School är entydiga – i takt med att du blir en duktigare
förare blir det också roligare att köra hoj!

ANDALUSIEN PÅ HÖSTEN, 21-28 OKTOBER
Förläng MC-säsongen på härliga mc-vägar i skönt klimat! Du flyger
själv ner till Malaga där en hyrd motorcykel väntar på dig och sju
dagars häftig MC-körning på krokiga vägar i vackra Andalusien.
Vi bor i La Posada Azul i byn Tolox och kör dagsturer med
SMC-guide eller i egen regi om du så önskar. Vägarna är osannolikt underbara för en svensk motorcyklist. Alla deltagare får
kartor och vägbeskrivning för de guidade turerna. Förläng MCsäsongen och res med oss till södra Spanien i höst!

Resekatalogen 2018
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Det finns mycket att se och uppleva i vårt eget land och därför erbjuder vi tre härliga resor i Sverige i sommar. Även till
vårt grannland Norge har vi i år tre resor, varav en riktar sig till lite yngre motorcyklister. Vårt grannland Norge anses
vara världens vackraste. Dessutom har Norge fantastiska MC-vägar som ringlar sig över berg och ner mot fjordarna.

OSTKANTEN – EN SMAKBIT AV SVERIGE, 10-13 MAJ
Häng med på en kortsemester i Sverige. MC-touring som är behaglig och varje dag innehåller vackra scenerier, fina vägar, intressanta stopp och upplevelser. Vi kör en 4-dagarstur genom
Södermanland, Östergötland, Västmanland och Uppland.
Kurviga, vackra vägar, ett underbart svenskt kulturlandskap
samt hög klass på boende och mat gör denna tur till en härlig
upplevelse att njuta av. Detta är en resa som även passar dig som
inte har så stor vana av MC-touring.

KALLA KRIGET I SVERIGE, 6-10 JUNI
Under fem dagar kombinerar vi MC-körning med en titt i backspegeln för att se hur Sverige skulle skyddas under Kalla kriget.
Vi besöker större museer och anläggningar som visar hur svenska
försvaret hade tänkt skydda landet mot ”lede fi” under Kalla Krigets dagar. Vi besöker Arsenalen utanför Strängnäs, Brigadmuseum i Karlstad, Maritiman i Göteborg, Husqvarna fabriksmuseum,
Flygvapenmuseum i Linköping och Fem-öresfortet i Oxelösund.
Vi kör huvudsakligen på mindre vägar (ej grus) och försöker undvika stadstrafik och Europavägar. Vi kör bland annat på
Sveriges häftigaste MC-väg: Brudfjällsvägen i Dalsland! Vi bor på
trestjärniga hotell. Turen är lämplig både för vana och oerfarna
MC- förare. Resan startar i Strängnäs och avslutas i Oxelösund.

TIL TOPPS – THE FINAL COUNTDOWN, 24-30 JUNI
Sista chansen att delta i ett klassiskt grusäventyr på Norges högsta fjällvägar. En spännande resa i Norges häftigaste offroadområden för dig som vill uppleva både natur och en utmaning långt
utöver det vanliga.
Efter 20 år och mer än 600 deltagare sätter vi nu punkt för Til
Topps med en all inclusive-variant där mat, boende, bomavgifter,
GPS-spår och erfarna guider ingår.
Vi tar oss fram på små, slingrande grusvägar och ödsliga
traktorvägar över fjällövergångar du inte trodde fanns. Dagsetapperna är mellan 20 och 36 mil varav merparten grus. Resvägen
är lagd så att den kan köras med alla typer av offroad-motorcyklar
med grova däck även om en stor stånka kanske är det optimala.
OBS! Det är ingen ”enduroresa” även om vägstandarden är
mycket varierande. Du bör vara van grusvägsåkare och behärska
din MC-storlek oavsett underlag.
GPS-rutter för resan gör att de som inte vill följa guiderna
kan välja att åka i egen grupp på delar av resan. Välkommen Til
Topps med guiderna Elving Solli och Jörgen Edvardsson.
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NORGE FÖR DEN YNGRE GENERATIONEN, 24-30 JUNI
Detta är en helt ny resa med lite annorlunda inriktning. Om
du är 35 år eller yngre, tjej eller kille, intresserad av aktiv körning och vill uppleva Norges storslagna natur är detta resan
för dig. Kanske har du nyligen tagit MC-kort eller vill göra din
första utlandsresa på motorcykel? Vi kör en vecka i Norge på
asfaltsvägar och under den veckan kommer du att få se Norges
vackraste vyer, till exempel Rjukan, Lysebotn, Preikestolen,
Aurland, Lærdal, Jotunheimen, Geiranger, Trollstigen och andra fantastiska vyer.
Resan vänder sig till dig som har en mindre semesterbudget
då boendet består av stugor med 4-7 bäddar. Resan passar dig
med A2-körkort och uppåt.

SVERIGE ÄR FANTASTISKT, 30 JUNI -5 JULI
Sverige är fantastiskt! Häng med och upplev vackra delar av landet. Vi kör en 6-dagarstur i södra Mellansverige. Naturupplevelser, intressanta stopp med både moderna och historiska inslag,
bra hotell och god mat ingår i denna resa genom Södermanland,
Östergötland, Västergötland, Bohuslän och Dalsland. Och så en
massa fina MC-vägar, så klart.
Detta är en resa som passar alla, även passar dig som inte har
så stor vana av MC-touring.

NATUR OCH KULTUR PÅ TVÅ HJUL I SÖDRA NORGE,
30 JUNI -7 JULI
Det här är en resa som visar att södra Norge har lika fina och
vackra vägar som andra delar av Norge. Vi kör uteslutande på
mycket krokiga och kuperade asfaltsvägar. Här visar vårt vackra
grannland upp både fjäll och kustlandskap.
Temat för resan är till stor del andra världskriget och tyskarnas ockupation av Norge – ett givet mål är kraftverket i Vemork som sprängdes av norska motståndsmän för att förhindra
utveckling av atombomber. Vi besöker också andra intressanta
attraktioner som Oljemuseet i Stavanger och TS-motormuseum
på Vestlandet. Vi bor på hotell och Rjukans Gjestegard.

NORGES TAK, 7-14 JULI
Norges Tak är en av våra populära klassiker och ses som den ultimata sällskapsresan på MC! Resan går till den norska fjällvärlden
med de allra högsta topparna och de vackraste vyerna.
Vi färdas uteslutande på asfaltsvägar men finns det någon
grusväg så är det ett valfritt alternativ för den som vill. Du får
bland annat uppleva Geiranger, Trollstigen, Dalsnibba, Örnvägen, Songefjäll, Laerdal och Borgund. Vi bor i hytter och på vandrarhem.
Välkommen med på den ultimata MC resan, MC-touring när
den är som allra bäst!

Resekatalogen 2018
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Vi upprepar fjolårets succé med egna resor till USA. Vi har två guider som kör olika rutter i västra USA. Påsk och
senhöst i USA är samma resa som körs på olika datum. Kaliforniens bästa MC-vägar är precis som det låter – fokus
på en massa MC-körning på härliga hojvägar.

PÅSK I USA, TOURING I TRE DELSTATER
24 MARS -3 APRIL
Detta är en MC-resa till stora sevärdheter i västra USA. Vi kör
cirka 220 mil i en härlig medeltemperatur på 28 grader i tre delstater; Kalifornien, Arizona och Nevada. Resan börjar och slutar i
Los Angeles. Vill du komma tidigare eller stanna efter resan är det
möjligt att kombinera. Du får uppleva Vilda Västern, soliga Kaliforniens stränder och häftiga Hollywood, nattlivet i Las Vegas,
magnifika Grand Canyon och häftiga Hooverdammen.
Vi bor på hotell med minst tre stjärnor. Samtliga har pool
där du kan svalka dig efter dagens MC-tur. Resan körs under 1,5
vecka i samband med påsk vilket gör antalet semesterdagar som
krävs är begränsade.

KALIFORNIENS BÄSTA MC-VÄGAR,
28 SEPTEMBER -8 OKTOBER
Varför inte hänga med på en MC-tur under nio dagar i Södra
Kalifornien som täcker det mesta av vad delstaten har att erbjuda? Vi börjar med en dag i Los Angeles och lär känna motorcyklar och trafik. Vi besöker några kända landmärken och kör
fina MC-vägar i närområdet. Därefter fortsätter vi upp i bergen
via Mt Wilson och Wrightwood samt Big Bear området för att
utforska hojvägarna runt skidorten. Resan går vidare mot Las
Vegas, över Death Valley upp mot Monterey, därefter Pacific
Coast Highway via Santa Barbara ner mot Los Angeles igen med
avstickare över några bergsvägar. Du kommer helt enkelt att få
köra mycket motorcykel och köra några av Kaliforniens bästa
MC-vägar på denna resa.

SENHÖST I USA, TOURING I TRE DELSTATER,
27 OKTOBER -5 NOVEMBER
Detta är en MC-resa till stora sevärdheter i västra USA. Resan
börjar och slutar i Los Angeles. Vill du komma tidigare eller stanna efter resan är det möjligt att kombinera. Vi kör cirka 220 mil
i en härlig medeltemperatur på 28 grader i tre delstater; Kalifornien, Arizona och Nevada. Du får uppleva Vilda Västern, soliga
Kaliforniens stränder och häftiga Hollywood, nattlivet i Las Vegas, magnifika Grand Canyon och häftiga Hooverdammen.
Vi bor på hotell med minst tre stjärnor. Samtliga har pool
där du kan svalka dig efter dagens MC-tur. Resan körs under
1,5 vecka och är lämplig för dig som vill vara borta ett begränsat
antal dagar.

Resekatalogen 2018
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En resa till hjärtat av Tyskland med tyska guider och halvpension på klassiska Villa Löwenherz är något alldeles
extra. I samarbete med Biker Union bär det av på galet kurviga vägar. MC-Folket tar såklart chansen att titta förbi.

M

artina, som vid sidan av sitt knutteliv är en passionerad folkdansare,
är klädd i färgsparkande folkdräkt när hon
tar emot oss. Välkomnandet är hjärtligt.
Gruppen från SMC Travel har hämtats från
Kiel av Rolf och Sören. Den senare pratar
svenska. Väl på plats i det charmiga knuttehotellet Villa Löwenherz väntar en generöst
tilltagen middagsbuffé och samkväm över
en öl eller två. De tre guiderna från Biker
Union, en organisation som liknar SMC i
det mesta utom storlek, är glada över att ha
sina svenska gäster på plats. Stämningen
är varm och förväntansfull. Sören berättar
om upplägget och speciellt om nästa dags
utfärd. Morgonen därpå serveras en rejäl
frukostbuffé och sedan bär det av. Nästan
direkt är vi ute på vägar som slingar sig
fram mellan byar, skogar och öppna fält. Vi
håller oss huvudsakligen i Weserbergland.
Flera i truppen gör stora ögon.
-Kunde aldrig tänka mig att Tyskland
kunde vara så vackert, säger Niklas lyriskt.
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Han tillägger sedan en smula skamset att hans tidigare föreställningar om
Tyskland mest hade handlat om betong.
Jag lovar självklart att inte sprida uppgiften. Adam, gruppens ”tonåring”, ser ut att
stortrivas. Inte heller han tycks ha varit
beredd på landskapets skönhet. Han valde resan mest för att den verkade vara bra
organiserad med en fast bas lagom långt
bort från Sverige.
-Möjligheten till tysk mat och öl kan
väl också ha spelat in, påpekar Adam och
skiner som en sol.
Vi förmiddagsfikar i den trekantiga borgen Wewelsburg. Lunch serveras runda 90 minuters åkväg därifrån, i
ett knutteannex utanför krogen Happe
i Harth. Vår färd dit går delvis längs en
krokväg som tidigare huserat backtävlingar. Under lunchen förklarar Helena att
hon fastnade för turen för att det fanns en
kvinna i ledningen.
-Med en tjej som guide gissade jag att

andra tjejer lättare attraherades till resan,
berättar Helena.
Under eftermiddagen håller vi oss huvudsakligen i Sauerland. Vägarnas karaktär är här, om möjligt, än mer slingriga än
under förmiddagen. Den lokala vägchefen,
om nu någon sådan överhuvudtaget finns,
måste ha suttit i en karusell när han drog
upp riktlinjerna för områdets vägnät. Här
hittas sjöar – Diemelsee och Edersee samt knuttehaken Fährehaus respektive
Zündstoff. Dagen avslutas med en storslagen middagsbuffé på Villa Löwenherz. Efter maten sammanfattas den åkning som
varit. Guiderna är lyhörda och vill veta om
upplägget varit bra. Självklart får vi även
veta vad som händer nästa dag men då är
tyvärr undertecknad inte längre kvar. Andra plikter kallar. Så hur gick det? Ingen
aning! Kanske håller gänget fortfarande på
med att snurra runt på natursköna småvägar djupt inne i Tyskland?
Text & bild: Birger Tommos

Resekatalogen 2018

Middagsbuffé på Villa Löwenherz smakar bäst tillsammans med en öl.

Guidetrio n. Rolf (tv), Martina (mitten)
och Sören (th).

Dan studerar historien om Wewelburg,
en gång ett tillhåll för SS.

Öltapp på Villa Löwenhe rz, motorblock från en Kawasaki 900 Z1.

Villa Löwenherz.

Gänget som åkte (från vä till hö). Ovan: Niklas, Dan, Mikael, Martina (guide),
Rune och Adam. Mitten: Anders. Nedan: Rolf (guide), Helena, Karin, Pia, Peter
och Sören (guide).

YouTube-klipp
om turen

Sören (tv) berättar om kommande äventyr. Rolf (i förgrunden) stortrivs med
SMC-gänget.

Google Maps
visar vägen

Riktiga karlar tar det lugnt i trafiken.
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Tuffa tjejer tar det lugnt i trafiken.

Adam njuter av tysk sol.
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För fem år sedan anmälde sig Tommy Danielsson och hans sambo Britt-Marie Karlsson till sin första resa med SMC
Travel. Resan gick till Norges Tak. Sedan dess har det blivit många resor. MC-Folket träffade paret som älskar att
resa på en av SMC-resorna de gjorde sommaren 2017.

A

tt åka på semester med MC varje år
är en självklarhet för Tommy och
Britt-Marie. När resekatalogen dimper
ner i brevlådan hos paret i Malung kryssar de för vilka resor de vill göra under
året. Att resa med SMC Travel är en
självklarhet. Under åren har det hunnit
med allt från Dolomiterna och Nordkap
till Sverige-resor och USA. Totalt har det
blivit elva resor.
-Det är fram för allt upplägget på resorna som jag gillar och som fick mig att
boka min första resa säger Tommy Danielsson.
Oftast åker Britt-Marie med på resorna och sitter bakpå Tommys Honda Goldwing. Men Tommy har även åkt på flera
resor själv.
När jag frågar vilken resa som de tyckt
varit bäst och som är favoriten blir de tysta
en stund. Sedan rabblar de resa efter resa.
Det går helt enkelt inte att bestämma sig
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för bara en resa.
-Alla har sin tjusning. Vill du klättra i
berg då Dolomiterna en jättebra resa. Vill
du köra motorväg ska du åka till USA. Där
var det många och långa transportsträckor
och mest rakt fram på motorväg. Men när
vi kom fram till de olika ställen var det ju
fantastiskt, säger Tommy.
-USA var en häftigt resa, håller BrittMarie med om.
Som passagerare njuter hon av att se
så mycket natur och vackra platser och att
få uppleva så många häftiga resmål.

Sverige är fantastiskt

Vi träffas i restaurangen på Kanalhotellet
i Karlsborg. Britt-Marie och Tommy har
tillsammans med tio andra deltagare, plus
guiden Hans Eriksson, kört SMC-resan
”Sverige är fantastiskt”. Det är sista kvällen på denna sexdagars resa genom bland
annat Södermanland, Östergötland, Väst-

manland och Uppland. Stämningen är på
topp och de är mycket nöjda med veckan
som gått. Det är ett glatt gäng som sitter
och pratar och skrattar i väntan på att
middagen ska serveras.
Precis just det här är också en fantastisk del av resorna tycker Tommy och
Britt-Marie. Tack vare resorna med SMC
Travel har de lärt känna många nya människor. Några av dem har de träffat flera
gånger på olika resor och ett par har de
även blivit riktigt goda vänner med och
träffat även utanför resorna.
-Det är också halva grejen med att
resa tillsammans, att man får nya vänner.
Man hittar gemenskapen och träffar andra
personer som man kanske inte skulle träffat annars, säger Tommy.
Restaurangen är ljus och trevlig och
kvällssolen lyser in genom fönstren. Precis
utanför ser vi Göta kanal rinna förbi. Servitriserna har precis börjat bära in tallrikarna

Resekatalogen 2018

Sedan är det ju faktiskt så att om du har anmält dig till en sådan här resa då
kommer du verkligen iväg också. Det gör du kanske inte annars
med maten. Det doftar ljuvligt och ikväll
serveras det lax och potatis till huvudrätt.
-Hela resan har varit jättebra med god
mat och fina hotell. Och fint väder har vi
haft också. Sedan har vi ju fått se en massa
spännande saker, säger Britt-Marie.
-Det är bra och bekvämt att åka med
på SMC:s resor säger Tommy.
-Det är bra planerat och ordnat, det är
bara att hänga med. Vi trivs med det här
upplägget fyller Britt-Marie i.

Älskar att resa

Tommy och Britt-Marie reser mycket, även
utan MC. Men friheten när de reser på MCsemester är bland det bästa de vet. Som
de flesta hojåkare är det dofterna, friheten
och atmosfären runt omkring när man kör
MC som är så härlig. SMC Travel erbjuder
mängder av resor, både i Sverige, Europa
och USA. Det finns resor både för dig som
aldrig varit på långtur på MC förut men
även för dig som vill ha lite mer avancerad
körning. Resorna varierar även i längd och
prisklass. Det finns något för alla.
-Att köra med så många andra i en
grupp som man inte känner har aldrig
varit något problem. Alla kör kanske inte
samma tempo alltid, men då får gruppen
anpassa sig, säger Tommy. Det som är så
bra med att köra tillsammans med en guide är ju att vi stannar en gång i timmen ungefär. Hans Eriksson som är guide på den
här resan ser till att vi får en bensträckare
varje timme. Då kan du åka hur länge som
helst känns det som.
-Jag är själv sådan att jag gärna åker
för långt om jag kör på egen hand. Istället för att stanna och ta paus med jämna
mellanrum så kör man bara på tills det är
dags att tanka. På en sådan här resa stannar vi ungefär en gång i timmen, och det är
lagom för att orka med en hel dag på motorcykeln, säger Tommy.
Till dig som sitter hemma och funderar på att boka en resa med SMC Travel
har paret egentligen bara ett enda tips.
-Åk! Se till att kom iväg. Det är svårt
att föreslå vart du ska åka eller vilken resa
som är bäst. Man får känna efter själv hur
avancerad körning man vill köra och hur
mycket pengar man vill lägga. Men det
finns resor för alla, säger Tommy. Sedan
är det ju faktiskt så att om du har anmält
dig till en sådan här resa då kommer du
verkligen iväg också. Det gör du kanske
inte annars.
Text: Malin Westling. Bild: Malin
Westling & Hans Eriksson
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Gamla Tunavägen 30
784 60 Borlänge
0243-669 70
info@svmc.se
www.svmc.se

