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 något som passar alla motorcyklister.
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MC Travel arrangerar resor i Sverige, Norden, Europa, USA
och Nya Zeeland. Vi har resor som passar både dig som aldrig kört utomlands på MC 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 MCkompisar du kan köra med. Att resa i grupp är både spännande
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och roligt. Förutom en fantastisk resa får du träffa och lära känna
nya människor och nya vänner att dela upplevelsen med.
Under 2021 erbjuder vi resor i egen regi med våra guider.
Några resor är helt nya och tar dig till Alsace, bergstrakter i
Frankrike, Slovakien och Tatrabergen. Vi har nya upplägg på resor till Dolomiterna och Andalusien. Resten är favoriter i repris.
Vi fortsätter att köra resor till Isle of Man, Skottland, Spanien,
USA, Norge, Nya Zeeland och Sverige.
Vi lovar dig ett minne för livet, boka ditt livs resa redan nu!

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.

är framme. Ta med försäkringsbrev och registreringsbevis i original för din MC på resan.

Bokning

Detta är viktigt att ha om något händer dig själv på resan eller om
du inte kan genomföra resan. Oftast ingår avbeställnings- och reseförsäkring genom hemförsäkringen men inte alltid. Kontrollera
och ta med reseförsäkringsbeviset på resan. Betalar du resan med
betalkort ingår ofta reseförsäkring. Medtag EU-försäkringskort som du får från Försäkringskassan och berättigar dig till fri
sjukvård inom EU/EES.

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. Du bokar passagerare samtidigt och även passagerare måste vara SMC-medlem.
Behöver du hjälp eller saknar dator, kontakta SMC. Bokningen
till resorna öppnar mellan 09.00-15.00 måndag 7 december 202o. Vilken tid som gäller för varje resa står på
www.svmc.se/travel

Förhandsbokning för dem som inte kom iväg

Alla som hade bokat och betalat en resa som ställdes in under
2020 med SMC Travel erbjuds möjlighet att boka motsvarande
resa 2021 några dagar innan bokningen öppnar för övriga resenärer. Det är ett sätt för SMC Travel att gottgöra alla som inte kom
iväg på sin planerade och efterlängtade resa.

Betalning

Du kan välja att betala med kort, direktbetalning bank eller mot
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 om 1 000 -5 000 kronor (beroende på resans pris) betalas in inom 10 dagar från fakturans
datum. Resterande belopp ska vara oss tillhanda senast 60 eller
90 dagar innan avresedatum, eller enligt anvisning från kansliet.
Resterande belopp kan även betalas med kort genom att logga in
på ”Mitt konto” där du hittar din delvis obetalda faktura för att
kunna utnyttja din reseförsäkring vid kortbetalning.

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
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Avbeställnings- och reseförsäkring

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 i Sverige passar dig som aldrig kört utomlands på MC och
vill köra i ett lite lägre tempo. Vi rekommenderar alla MCförare att gå minst en Knix-kurs innan resan. På Knix förbättras din kurvteknik, 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 skickar
de ut information till alla deltagare. Kontaktuppgifter till guiderna
finns i reseinformationen på hemsidan.

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
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Björn och Jarno tillsammans med
delar av ungdomsgruppen 2019.

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.

Jarno och Björn blev guider 2017. De ville
göra en ungdomssatsning, locka en yngre
publik till SMC och få unga MC-förare att
resa med sin motorcykel. Idén till denna
resa växte fram efter önskemål från yngre
SMC-medlemmar om aktiviteter för jämnåriga motorcyklister. Guiderna har kört
den här turen ett 10-tal gånger under olika
omständigheter och med vissa variationer.
Exakt denna tur har duon kört fyra gånger.
Fördelningen av arbetet är enkel.
Jarno sköter bokningar och budget samt
leder gruppen under resan. Björn sköter
bilder, film, texter och rapportering på sociala medier samt agerar ”sweeper” och ser

till att allt flyter på bakifrån under resans
gång. Båda är uppkopplade via intercom
under hela resan och uppdaterar varandra
om allt som sker.
Jarno och Björn vill visa upp Norges
otroliga natur genom att passera några av
de vackraste vyerna och härligaste vägarna
och samtidigt visa ungdomar att det inte är
så svårt och farligt att åka på en MC-resa
utomlands. Det som behövs är planering
och ett glatt gäng med likasinnade. Resan
är anpassad för dig som är under 35 år, kör
landsvägs-MC och som gillar aktiv körning, till exempel många hårnålskurvor
och branta backar.

Som alla vet drabbades hela världen av en pandemi under 2020 vilket ledde till
att alla resor i SMC Travel utanför Sveriges gränser ställdes in. Samtliga bokade
resenärer fick hela resekostnaden återbetald. Längtan efter att få resa är sannolikt
större än någonsin och SMC Travel planerar för att genomföra resor under 2021.
Samtidigt är vi beredda på att vad som helst kan hända. SMC fortsätter att följa
Folkhälsomyndighetens och Utrikesdepartementets råd och riktlinjer samt att bevaka läget i omvärlden. Beslut om resorna kan genomföras eller inte fattas löpande
och så nära inpå avresedatum som möjligt. Precis som ifjol återbetalar SMC Travel
resans pris om den ställs in och erbjuder alla bokade deltagare förtur till motsvarande resa kommande år.

Natur

1. Mindre naturupplevelser, mest i samma

turupplevelser.

SMC Travel har nästan 30 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.
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miljö.

2. Skiftande natur, vissa naturupplevelser.
3. Stora variationer i naturen, mäktiga na-

Precis som tidigare år kan vi erbjuda många resor på kurviga vägar till spännande resmål runt om i Europa. Vi garanterar upplevelser utöver det vanliga – om resorna kan genomföras.

ANDALUSIEN PÅ VÅREN 20-27 MARS
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 extremt kurviga vägar i vackra Andalusien. Vi bor i
La Posada Azul i byn Tolox och kör dagsturer med SMC-guide eller
på egen hand om du hellre vill det. Vägarna är osannolikt underbara
för MC-körning. Alla deltagare får kartor för de guidade turerna.
Förläng MC-säsongen och res med oss till södra Spanien i vår!

KROATIEN OCH SLOVENIEN, FÖRSOMMAR MED GRÖNA
BERG OCH VATTEN 14-25 MAJ
Detta är en resa 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.
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FÖRSOMMAR PÅ TVÅ HJUL I HARZBERGEN 3O MAJ-6 JUNI
Nu kan du tillbringa den första veckan i juni åt att köra motorcykel i Harzbergen, även kallad Tysklands minialper. Vi tar färjan
Göteborg-Kiel tur och retur och bor fem nätter på ett bra hotell
med ett bra kök. Under vistelsen besöker vi vackra och intressanta
sevärdheter, kör på de bästa hojvägarna i underbara Harz och äter
goda middagar på hotellet vilket ingår i resans pris.

TATRA, SLOVAKIENS BÄSTA MC-VÄGAR 29 MAJ-7 JUNI
Slovakien har länge varit en magnet för hojåkare från hela
Centraleuropa och nu hittar allt fler nordbor hit. De slovakiska
bergen bjuder 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 huvudsakligen motorväg, i Slovakien blir det nästan bara krokiga, mindre vägar. Vi
kurvar oss kors och tvärs genom de ikoniska Tatrabergen, och
njuter både av vägarna och naturen. Vi äter god centraleuropeisk mat, och får även tillfälle till sightseeing, bl a besöker vi
den fantasieggande borg där delar av vampyrfilmen Nosferatu
spelades in.

ISLE OF MAN TT-RACES 1-16 JUNI
Följ med till en unik tävlingsvecka på en unik tävlingsbana med
upplevelser 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 Brayhill och undrar hur det går att köra 290 km/h mitt i stan med en superbike, ofattbart helt enkelt. Dagen efter kanske du sitter uppe
vid Gooseneck i solen och ser när öns stjärnor Ian Hutchinson,
John McGuiness, Peter Hickman, Michael Dunlop och Dean
Harrison jagar uppför berget efter nya segrar och varvrekord i
ett tempo som du inte trodde var möjligt. All annan racing du
sett i ditt liv bleknar - IoM TT-Races 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 för alla raceintresserade som blir till ett minne för livet. Vi bor i Homestay
i huvudstaden Douglas – hemma hos en Manx-familj som tar
hand om dig på bästa sätt cirka fem minuters promenad från
banan. Vi reser med tre olika färjor till och från Isle of Man. Ta
chansen och häng med!
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FREUNDSCHAFTFAHRT, DET BÄSTA AV TYSKLAND 5-12 JUNI
Vi tar färjan Trelleborg-Rostock, där vi möts av tre tyska MCkompisar. 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 i Mecklenburg-VorpommerN, Harz-bergen, sjödistriktet
Sauerland och Steinhuder Meer. Totalt kommer du att köra 260300 mil i Tyskland till och från hamnen i Rostock.

GIRO DOLOMITI 5-16 JUNI
Dolomiterna är ett paradis för många, inte minst motorcyklister. Klassat som ett av UNESCOs världsarv, är bergen och dess
omgivningar unika och bedövande vackra. Till detta kommer italiensk mat, hög standard, gästvänlighet och underbara vägar. En
dag kör vi även Stelvio-passet. Svårslaget! Detta är resan för dig
– kvinna eller man - som tilltalas av detta och samtidigt gillar att
köra hoj på ett aktivt sätt. Du kan välja på att köra fram och tillbaka på din egen MC eller att flyga ner till Milano och hyra en MC.
Vi bor en vecka i mysiga Moena och gör dagsutflykter på några av
Europas bästa MC-vägar i en storslagen natur.

PÅ MC I ALSACE 3-11 JULI
Vi kör till och i landskapet mellan toppen på Vogesbergen och
Rhenfloden, mellan tyska Pfalz och Schweiz, det underbara Alsace. Resan börjar och slutar i Trelleborg och vi kör genom Tyskland som vi mest ser från motorvägarna. Väl nere i Alsace blir
det mer kurviga vägar, en del berg och några sevärdheter. Alsace
ligger inte bara nära Tyskland, det har också tyska gener . Detta
är en resa där inriktningen är mer njutning än utmaning. Vi kommer att bo på små hotell och värdshus. 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.
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SKOTTLANDS BÄSTA VÄGAR 16-29 AUGUSTI
En resa för dig som vill uppleva det mesta och bästa av Skottland.
Vi färjar Trelleborg -Travemünde med nattfärja och övernattar sedan i Arnhem i Nederländerna. Dag 2 färja Ijmuiden-Newcastle
för att sedan njuta av Skottlands vägar, säckpipor, slott, pubar och
andra sevärdheter. Naturen är storslagen och människorna mycket
gästvänliga. Vi kommer att övernatta i Rowardennan, Lochailort,
Ullapol, Tain, Pitlochry, Isle of Skye, Applecross och Edinburgh.
Självklart kommer vi att besöka både slott och whiskydestillerier!
I Edinburgh kommer det att finnas tillfälle att se Military Tatto.
Skottland är ett drömresmål för knuttar eftersom vägarna är som
skapta för motorcyklister – även om de kör på vänster sida.

MANX GP OCH CLASSIC TT 25 AUGUSTI-6 SEPTEMBER
Manx Grand Prix är bland annat amatörernas race. I ”Newcomers class” måste alla starta som aldrig kört på Isle of Man tidigare. Tävlingarna körs på den sex mil långa banan runt ön. Manx
Grand Prix är som ett TT-race fast i lugnare tempo. Ett varv runt
Mountain Course går på 17 minuter istället för 16! Förutom Manx
GP körs också flera klasser i Classic TT. På söndagen är det Jurby
Festival, vilket innebär uppvisning av massor av hojar. 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 för att uppleva känslan när förarna
kör förbi. Att Isle of Man är en enormt vacker ö med spännande
historia gör resan till ett minne för livet.
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RUMÄNIENS DOLDA SKATTER 4-19 SEPTEMBER
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 anlända 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 träkyrkor och god mat. Vi besöker Draculas födelsestad Sighisoara vars
centrum finns på UNESCO:s världsarvslista. Vi kör Transfågarasan och Transalpinan, två av Europas vackraste vägar som tar oss
högt upp på bergstoppar. 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 länge i högt tempo.

KULLAR, BERG OCH ALPER, TYSKLAND OCH
FRANKRIKE 4-19 SEPTEMBER
Detta är en resa med mycket MC-körning där landskapet är största upplevelsen med några sevärdheter under tiden. 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, vyerna vidare och maten mer rejäl. Resan börjar och slutar i Trelleborg. 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 vis.
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ANDALUSIEN PÅ HÖSTEN 6-13 OKTOBER
För allra sista gången körs höstresan till Andalusien med bas i
byn Tolox. Du flyger själv ner till Malaga där en hyrd motorcykel väntar på dig och sju dagars häftig MC-körning på extremt
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 MC-körning. Alla
deltagare får kartor för de guidade turerna. Förläng MC-säsongen
och res med oss till södra Spanien i höst!

NYA ANDALUSIEN, HÖSTRESAN 16-23 OKTOBER
Varför inte förlänga MC-säsongen hösten 2021? Du flyger på egen
hand till Malaga där en hyrd motorcykel och sex dagars härlig
MC-körning på extremt kurviga vägar i vackra Andalusien väntar
på dig. Vi bor i minilägenheter på ett hotell i Torremolinos strax
utanför Malaga. Därifrån kör vi dagsturer med SMC-guider (eller
i egen regi om du så önskar). Alla deltagare får GPS-filer på rutterna. Vägarna är osannolikt underbara för MC-åkning och vädret för det mesta behagligt för en svensk motorcyklist.

PLANERING PÅGÅR!

De två senaste åren har vi kört 1000 kurvors veckor på Gran Canaria. När vädret i Sverige
är som sämst och när MC-säsongen känns avlägsen är detta något av det bästa du kan göra
på MC. Vid planeringen av resorna är det alltför tidigt att kunna säga om och iså fall när
det går att köra resor till Gran Canaria våren 2021. Resor kan planeras med kort framförhållning, därför ber vi dig som är intresserad att kontakta kansliet för att anmäla intresse.
Flera personer har hört av sig med förslag på resor till Portugal - ett land med lång
MC-säsong, fina vägar, god mat, trevligt folk och relativt bra prisnivå. Det handlar dels
om en vecka på hyr-MC i södra Portugal med flyg till Faro, dels om en vecka på hyr-MC
i norra delen med flyg till Porto. Vid manusstopp var inga resor klara men det kan dyka
upp nya resor under 2021.
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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 anses vara världens vackraste. Dessutom har Norge fantastiska MC-vägar som ringlar sig över berg
och ner mot fjordarna. Vi kan erbjuda fyra MC-resor till Norge i år. Intresset är stort för ungdomsresor, därför körs
två resor för den yngre generationen.

OSTKANTEN, EN SMAKBIT AV SVERIGE 13-16 MAJ
MC-touring ska vara behagligt och varje dag innehålla vackra
scenerier, fina vägar, intressanta stopp och upplevelser. Den
populära resan Ostkanten har nu uppdaterats till en ny rutt. Vi
kör en 4-dagarstur genom i östra Mellansverige och rundar Vättern. Kurviga, vackra vägar och det vackra svenska landskapet,
hög klass på boende och mat (halvpension ingår i resans pris) 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.

PILGRIMSRESA PÅ MC 26 JUNI-3 JULI
Att vara pilgrim är att vara på resa liksom att färdas på MC är också
en resa. En resa med tid för eftertanke, självkännedom och kanske
hitta rätt i livet. En möjlighet att komma ifrån vardag, stress, kalender,
telefon och slippa vara nåbar hela tiden. Frihet att vara i nuet – här
och nu när du sitter på din hoj och släppa alla måsten som tynger.
Pilgrimsresa på MC 2021 är en ny typ av resa. Resan omfattar
170 mil på 7 dagar. Vi startar i Uppsala och kör mot Trondheim.
Vi stannar på intressanta sevärdheter efter rutten och stämplar våra pilgrimspass, bland annat stavkyrkorna i Ockelbo och
Kårböle, Nidarosdomen i Trondheim, Stikklestad kulturcenter,
Bergstaden Röros och Porfyr- och Hagströmmuseet i Älvdalen. Vi
kör på grusfria MC-vägar, rastar regelbundet och håller ett lugnt
tempo. Vi bor på hotell med god standard och frukost. Inkvartering i enkelrum med möjlighet till dubbelrum. Vi träffas i Uppsala
kvällen före avresan.

NORGE FÖR DEN YNGRE GENERATIONEN 27 JUNI-3 JULI
Om du är 35 år eller yngre, är intresserad av aktiv körning, kör en
landsvägs-MC 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 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
både kvinnor och 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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NORGES TAK 10-17 JULI
Norges Tak är en av våra klassiker och ses som den ultimata sällskapsresan på MC! Resan går till den norska fjällvärlden med de
allra högsta topparna och vackraste vyerna. Vi färdas uteslutande
på asfaltsvägar och finns det någon grusväg så är det ett valfritt
alternativ. Du får bland annat uppleva Geiranger, Trollstigen,
Dalsnibba, gamla Strynvägen, Songefjäll, Laerdal. Vi bor i hytter
och vandrarhem. Välkommen med på den ultimata MC-resan,
MC-touring när den är som allra bäst!

GRUSSAFARI ”PÅ GRÄNSEN” 6-11 AUGUSTI
Årets första Grussafari på gränsen blev en succé som upprepas 2021.
Vi kör ett grusäventyr i Värmland, Dalarna och på gränsen till Norge.
Det är en all inclusive-variant där mat, boende och guider ingår. Vi
kör på små slingrande grusvägar och traktorvägar genom djupa skogar och förbi mängder av sjöar. Dagsetapperna är mellan 20 och 30
mil varav merparten grus.
Man kan köra med alla typer av offroad-motorcyklar
med grova däck. Det är
ingen ”enduroresa” även
om vägstandarden är varierande. Du bör vara en
van grusvägsåkare och
behärska din MC oavsett
underlag.

NORGE FÖR DEN YNGRE GENERATIONEN 21-27 AUGUSTI
Om du är 35 år eller yngre, är intresserad av aktiv körning, kör en
landsvägs-MC 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 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
både kvinnor och 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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Vi hoppas kunna fortsätta resor till USA en gång per år. SMC har två guider som kör olika rutter i västra USA.
Kaliforniens bästa MC-vägar är precis som det låter – fokus på en massa MC-körning på härliga hojvägar. Påsk i
USA 2022 är en touring mellan stora sevärdheter.

KALIFORNIENS BÄSTA MC-VÄGAR 6-17 OKTOBER
Det här är resan för dig som struntar i den raka motorvägen till
förmån för den mindre och mindre trafikerade kuperade kurviga
landsvägen. Resan börjar i Long Beach där vi hämtar hojarna. Vi
kör sedan över bergen och skidorten Big Bear ner mot öknen och ut
till Las Vegas. Efter en vilodag fortsätter vi ut mot kusten via Death
Valley för att först åka den vackraste delen av Highway 1 över Big
Sur mot Monterey för att dagen efter vända tillbaka mot Santa Barbara. Vi avslutar sen med ett besök på den berömda Mulholland
Highway som är väldigt populär bland
MC åkare. På den här resan garanterar
vi många naturupplevelser och fantastisk MC-körning. Vi möts av hav, berg
och öken. Högsta punkten på resan är
cirka 2 400 meter över havsytan och
den lägsta 111 meter under havets yta.

PÅSK I USA, TOURING I TRE DELSTATER 8-18 APRIL 2022
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. Boka påskresan 2022 redan nu!
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NYA ZEELAND FRÅN SYD TILL NORR
28 FEBRUARI-23 MARS 2022
Tycker du att storslagen natur är den viktigaste ingrediensen i
en lyckad motorcykelresa? Har du länge drömt om att få se Nya
Zeeland men inte slagit till än? Nu har du chansen att göra det
tillsammans med ett gäng härliga SMCare. 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 molnens land. Tack vare den sena upptäckten av ön
och det låga befolkningsantalet 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 fantastisk vackert landskap.
Guiderna har bott på södra ön i ett år och har åkt på alla vägar
som gick att åka på. De lovar att visa både måsten för turister
men också sina egna smultronställen.
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Det finns ett resmål vi haft med i programmet sedan starten av SMC Travel – det är Isle of Man. Vi startade 2001 och
har sedan dess fraktat mellan 25-100 deltagare varje år till ön. Det är fortfarande en av våra mest populära resor.

D

et vilar något magiskt över tävlingarna på Isle of Man som
körts sedan 1907. När motorsport förbjöds på andra platser
välkomnades man till ön för att köra bil och MC på vanlig landsväg. Nästan alla har sett TT-racen på TV och många motorcyklister drömmer om att någon gång få komma till IoM. Den extremt
höga farten, närheten till tävlingsförarna och den sex mil långa
banan på vanlig landsväg är en del av förklaringen. De vänliga
människorna, den vackra naturen, den spännande historien och
de klassiska badortsmiljöerna bidrar till upplevelsen. Massor av
events och MC-träffar händer under tävlingsveckan då hela ön
lever upp. Lägg därtill den fantastiska stämningen som uppstår
när motorcyklister från hela världen kommer till samma plats
under en vecka för att se på race och umgås längs banan, på pubar och olika mötesplatser. Vad mer kan man egentligen önska
av en MC-resa?
SMC Travel erbjuder 2021 två resor till Isle of Man, dels TTraces 1-16 juni, dels Manx GP och Classic TT 25 augusti-6 september. Alla tävlingar körs på den klassiska sex mil långa Mountain
Course. TT-races är den klassiska stora tävlingsveckan medan
Manx GP är tävlingsveckan där alla nya förare måste börja tävla
men här kör även förarna från TT-tävlingarna. Under Manx GPveckan körs även Classic TT på veteranhojar. Oavsett race är farten extremt hög.
SMC Travel har haft ett fungerande koncept för resorna under 20 år. Vi kör fram och tillbaka till Isle of Man på egna motorcyklar, tar tre färjor vardera väg och bor i Homestay hemma hos
familjer på ön under veckan. Alla boenden ligger i huvudstaden
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Douglas och på gångavstånd till depån och banan.
Under veckan på ön är det tävling varannan dag och det körs
flera race dessa dagar. Övriga dagar är reservdagar om vädret gör
att de måste skjutas upp eller ställas in. Var du vill stå utmed varvet för att titta på racen avgör du själv, det finns massor att välja
på och nästan alla ställen är gratis. Guiden finns på plats och arrangerar utflykter på MC, träff på pub och middag för dem som är
intresserade. Våra guider Fredrik Löfberg och Maria Eriksson ser
fram emot att få guida SMC-are till Isle of Man 2021.
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Corona ledde till att många motorcyklister semestrade i Sverige
sommaren 2020. Vi bor i ett vackert land som är fullt med upplevelser, sevärdheter och få av oss har rest runt i Sveriges alla
hörn. Coronan har gjort att vi fått upptäcka vårt eget land. Få vet
är att det finns flera campingar i Sverige som är öppna enbart för
motorcyklister. Här får du träffa lokala knuttar och motorcyklister på genomresa, precis som du. Det kanske kan vara värt att
testa när du tar en MC-tur med övernattning nästa gång?

RED WINGS MORA MCK MC-CAMPING OCH STUGOR

Alla som besöker eller passerar Mora på motorcykel är välkomna att campa, hyra stuga eller hyra bädd i klubbstugan hos MC-klubben
Red Wings. Här övernattar hojåkare till bra
pris i vacker skogsmiljö nära E45 i hjärtat
av Dalarna. Det finns toaletter, tillgång till kylskåp och torkskåp. Även dusch-, tvätt-, disk- och kokmöjligheter finns.
Klubbstugan är öppen 18.00-21.00 juni-augusti då campingen
är öppen. Här finns förutom lättare förtäring även TV, stereo, darttavla, biljardbord, tidningar och turistinformation.
www.redwingsmoramc.se

CAMP VMCK, BANKERYD MC-CAMPING OCH STUGOR

Camp VMCK ligger vidunderligt vackert vid
Vätterns strand i Bankeryd, någon mil från
Jönköping. Den drivs av Vätternbygdens MCklubb som erbjuder både camping i tält och
stugor. På området finns dusch, toalett och ett
kök där man kan laga egen mat. Klubbstugan
är öppen dagligen från 18.00 och här kan du köpa enklare mat
och fika. Här finns wifi och TV.
www.svenskalag.se/Vmck • E-post: info@vmck.org

HANKSVILLE FARM, SVALÖV MC-CAMPING, B&B, STUGOR OCH BISTRO
Mitt i den skånska myllan ligger Hanksville Farm. Gården ägdes tidigare av Yamaha Custom Club Sweden som skapade en
mötesplats för motorcyklister. Numera har Farmen privata
ägare som fortsätter i YCCS anda. Här kan du bo i rum, stuga
eller i möblerat tält. Frukost, sänglinne, handdukar och slutstädning ingår i priset. Du kan också bo i eget tält på campingen. Farmen har lunchservering måndag-fredag och dessutom
middag alla dagar vid förbeställning. Även lunch och fika på
helgerna sommartid. Restaurangen har fullständiga rättigheter. Till Farmen är du välkommen ensam eller tillsammans
med din klubb. Här kan du bara ta en fika eller stanna några
dagar för att upptäcka fina MC-vägar och sevärdheter i Skåne.
www.hanksville.se • E-post: info@hanksville.se
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Gamla Tunavägen 30
784 60 Borlänge
0243-669 70
info@svmc.se
www.svmc.se

