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.

S

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
och roligt. Förutom en fantastisk resa får du träffa och lära känna
nya människor och nya vänner att dela upplevelsen med.
Under 2020 erbjuder vi resor i egen regi med våra guider. Några
resor är helt nya och tar dig till Alsace, bergstrakter i Frankrike och
amerikanska Södern. Resten är favoriter i repris. Vi fortsätter att köra
resor till Isle of Man, Skottland, Spanien, USA, Norge och Sverige.
Vi lovar dig ett minne för livet, 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 medlemsnummer
samt tolvsiffrigt personnummer. Behöver du hjälp eller saknar dator,
kontakta SMC. Bokningen till resorna öppnar mellan 09.00-15.00
måndag 9 december 2019. Vilken tid som gäller för
varje resa står på www.svmc.se/travel

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 1000 -5000 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 på kortet.

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
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du inte kan genomföra resan. Oftast ingår avbeställnings- och
reseförsäkring genom hemförsäkringen men inte alltid. Ta med
reseförsäkringsbeviset! 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.

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 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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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.

F

redrik började som guide 2012 tillsammans med Mikael Andersson till
det spännande öriket Färöarna. Det startade sedan Mikael och Fredrik besökte
Färöarna året innan för att göra ett reportage om öarna för MC-Folket. Trots
att de garanterat var de enda hojåkarna
ute på vägarna i full storm och hällregn
så föddes en gemensam idé om att sy

ihop en spännande resa och börja guida.
Han fick överta resorna till Isle of Man
då den tidigare guiden slutade.
Fredrik vill vara guide eftersom han
fortfarande efter 39 hojsäsonger tycker
att det är otroligt skoj att köra hoj. Han
har alltid gillat att planera och genomföra resor. Det är kul att glädja andra
människor. Fredrik vill förmedla glädjen
och gemenskapen det innebär att åka
långt tillsammans på MC-resa. Samtidigt
får man ständigt uppleva nya intryck och
gott kamratskap som alla hojåkare visar.
Resan till Isle of Man TT-Races passar den lite mer erfarne hojåkaren med
tanke på högt motorvägstempo under
många timmar. Dessutom är det tidvis
mycket intensiv trafik i Tyskland, Nederländerna och England som dessutom har
vänstertrafik.
Att vara guide ger mig personligen
väldigt mycket säger Fredrik; nya vänner
och bekanta, mycket MC-körning, söka
nya smultronställen och sist men inte
minst alla glada skratt och historier som
deltagarna bidrar med.

2. Några utvalda besök under resan, dessa

kan då även ske under vilodagar utan
MC-körning.
3. Stort fokus på kulturupplevelser.
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 samt kontaktuppgifter. Guiderna svarar på frågor om resan och
skickar information till alla deltagare i god tid före avresan.

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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I år kan vi erbjuda fler resor än någonsin på kurviga vägar och spännande resmål runt om i Europa. Vi garanterar
upplevelser utöver det vanliga!

1000 KURVORS MIDVINTERVECKA PÅ GRAN CANARIA
6-12 JANUARI
När vädret i Sverige är som sämst och när motorcykel-säsongen
känns avlägsen kan ”1000 kurvors Midvintervecka på Gran
Canaria” vara det bästa valet! Det blir 5 dagar med mc-åkning
i väder som är som en bra svensk vår. Priset är pressat för att
bättre motivera dig till att komma iväg från slasket till solen,
bergen och de många kurvorna. Eftersom intresset för resorna
till Gran Canaria är stort återkommer vi med fler resor under
vintern 2020/2021.

ANDALUSIEN PÅ VÅREN 28 MARS 4 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 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!
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BLAND SLOTT OCH BORGAR I POLEN 28 MAJ-4 JUNI
För andra året kan du resa med oss till vårt grannland Polen. Under fem dagar kör vi på fina, kurviga och asfalterade småvägar för
att varje dag göra några kulturstopp. Vi besöker bland annat slott,
borgar, fort, vackra staden Gdansk och Hitlers berömda ”Varglyan”. Vi bor ståndsmässigt, tre nätter övernattar vi i en gammal
borg i det Masuriska sjöområdet. Dagspassen varierar mellan 8
och 21 mil beroende på dagens aktiviteter, totalt kör vi 90 mil i
Polen. Resan startar och slutar vid färjan i Nynäshamn.

KROATIEN OCH SLOVENIEN, FÖRSOMMAR MED GRÖNA
BERG OCH VATTEN 22 MAJ-2 JUNI
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.

ISLE OF MAN TT-RACES 2-17 JUNI
Detta är 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 är möjligt att åka 290km/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, Dean Harrison mfl. 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 – 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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FÖRSOMMAR PÅ TVÅ HJUL I HARZBERGEN 1-8 JUNI
Nu kan du ägna första veckan i juni åt att köra motorcykel i Harzbergen, även kallad Tysklands minialper. Vi tar färjan GöteborgKiel tur och retur och bor fyra nätter på Hotel Stubenberg i Gernrode. Vi besöker vackra och intressanta sevärdheter, kör på de
bästa hojvägarna i underbara Harz och äter goda middagar som
ingår i resans pris på vårt hotell.

PÅ MC I ALSACE 4-12 JULI
Resan börjar och slutar i Trelleborg och vi kör mest på motorvägarna
genom Tyskland mot vårt mål Alsace i Frankrike. Här är landskapet
vackert mellan Vogesbergen och Rhenfloden, mellan tyska Pfalz och
Schweiz. Väl framme i Alsace blir det körning på kurviga vägar, en
del berg och sevärdheter. Alsace ligger nära Tyskland och har både
franska och tyska gener. Byar och små städer tävlar om vem som
har flest storkbon på taken och vackraste blommor längs gatorna.
Språket är nästan helt franska
men den tyska historien är väl
synlig. Detta är en resa där inriktningen är mer njutning än
utmaning. Vi kommer att bo på
små hotell eller värdshus och
även om vi inte går på stjärnkrogar så lär det inte gå någon
nöd på oss. Alsace är känt för
mat och vin.

FREUNDSCHAFTFAHRT 11-18 JULI
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 på kvällarna. 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.
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SKOTTLANDS BÄSTA VÄGAR 14-25 AUGUSTI
En resa för dig som vill uppleva det mesta och bästa av Skottland. Vi
färjar Trelleborg -Travemünde och övernattar i Tyskland. Dag 2 tar
vi färjan IJmuiden-Newcastle för att sedan kunna njuta av Skottlands vägar, vackra natur, säckpipor, slott, pubar, haggis och andra
sevärdheter. Här finns en storslagen natur och gästvänliga människor. Vi övernattar i Motherwell, Connel, Beauly, Tain, Pitlochry,
Ullapol och Edinburgh. Vi besöker både slott och whiskydestillerier. I Edinburgh finns tillfälle att se världsberömda Military Tattoo.
Skottland är ett drömresmål för knuttar eftersom vägarna är som
skapta för motorcyklister – även om de kör på vänster sida.

DRÖMVÄGAR 2.0 21 AUGUSTI-4 SEPTEMBER
Vår uppskattade resa ”Drömvägar” kommer tillbaka 2020 i en
ny skepnad. Detta är en tvåveckors drömresa på två hjul för
den erfarne motorcyklisten som vill uppleva något extra både
på och vid sidan av hojen. I år rullar vi på underhållande vägar med fokus på bergsområden dit inte alla andra europeiska
knuttar hittar under sommaren. Harzbergen, Schwarzwald och
Eifelbergen, Alperna, Jurabergen och Vogeserna i Tyskland,
Schweiz och Frankrike.
Drömvägar är en resa för dig som älskar att köra hoj och
som inte vill lägga tid på diverse stopp längs vägen då vi kör. Vi
stannar och vilar istället under de tre vilodagarna. På Drömvägar är körningen målet med resan. Pauser för mat och dryck
är viktiga inslag under resan. Kaffe och måltider intas på genuina och trevliga ställen för att möta den lokala kulturen då
det är möjligt. Resan startar en fredag kväll med Stena-båten
från Göteborg till Kiel och vi återkommer fredag morgon två
veckor senare.

Resekatalogen 2020
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RUMÄNIENS DOLDA SKATTER
29 AUGUSTI-13 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 Karlskrona-Gdynia kör vi genom Polen, Slovakien
och Ungern för att efter 3 dagars körande anlända i norra Rumänien. Vi stannar i Maramures, ett område där människor
har bevarat mycket av gamla traditioner. Här finns den glada
kyrkogården i Sapanta, vackra träkyrkor och god mat. Vi besöker Draculas födelsestad Sighisoara och om så önskas Draculas
slott i Bran. Vi kör två av Europas vackraste vägar, Transfågarasan och Transalpina. På vägen hem övernattar vi i Slovakien
och Polen. Detta är vår allra längsta resa, cirka 500 mil, och
den är lämplig för dig är en erfaren MC-förare. Resan har långa
dagsetapper och många av vägarna i bergen är branta och har
tuffa serpentiner.

KULLAR, BERG OCH ALPER-TYSKLAND OCH
FRANKRIKE 5-19 SEPTEMBER
Detta är en resa för dig som vill köra mycket motorcykel på semestern i ett vackert landskap med underbara MC-vägar. Vi börjar och slutar i Trelleborg, kör en del i Tyskland men mest i Frankrike som är ett lite bortglömt men underbart MC-land! Så snart
det är möjligt viker vi av från motorvägar och kör bland kullar,
berg och alper. Där är vägarna krokigare, vyerna vidare och maten mer rejäl. Vi bor enkelt men civiliserat och 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. Vi kör totalt cirka 400 mil. Vissa
dagar blir det många timmar i sadeln.
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ANDALUSIEN PÅ HÖSTEN 17-24 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 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!

”Så snart det är möjligt viker vi av från motorvägar och kör
bland kullar, berg och alper. Där är vägarna krokigare, vyerna
/Kullar, berg och alper
vidare och maten mer rejäl”

Trött på kyla och snöslask? Håll ut... SMC Travel
återkommer under våren med fler resor under hösten
och vintern till Gran Canaria!
Resekatalogen 2020
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Det finns mycket att se och uppleva i vårt eget land. I år har vi två härliga resor i Sverige. 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 tre MC-resor till Norge i år, varav en riktar sig till lite yngre motorcyklister.

OSTKANTEN-EN SMAKBIT AV SVERIGE 30 APRIL-3 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. Kurviga,
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.

PILGRIMSRESA PÅ MC 6-13 JUNI
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 vardagsbrus och stress. Frihet från kalender, telefon och att inte
vara nåbar hela tiden. Frihet att vara i nuet – här och nu när
du sitter på din hoj. Att släppa alla måsten som tynger.
SMC Mc-Pilgrim 2020 är en helt 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 Nidarosdomen i
Trondheim, Stikklestad kulturcenter och Bergstaden Röros. Vi
kör på grusfria MC-vägar, rastar regelbundet och håller ett lugnt
tempo. Vi träffas i Uppsala kvällen före avresan då vi bekantar
oss med varandra, utbyter erfarenheter och förväntningar.
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NORGE FÖR DEN YNGRE GENERATIONEN 24-30 JUNI
Om du är 35 år eller yngre, är 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 i form av bl.a. Rjukan, Lysebotn, Preikestolen, Aurland, Lærdal, Jotunheimen, Geiranger, Trollstigen och mycket
mycket mer. Resan passar både tjejer och killar och 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. 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.

NORGES TAK 4-11 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” 14-19 AUGUSTI
2020 blir det första året för Grussafarin ”på Gränsen”. Vi genomför ett grusäventyr i Värmland, Dalarna och på gränsen till Norge.
Det blir 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 offroadmotorcyklar med grova
däck. Det är ingen ”enduroresa” även om vägstandarden är varierande. Du
bör vara van grusvägsåkare och behärska din MC
oavsett underlag.

Resekatalogen 2020
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Vi fortsätter med våra egna uppskattade resor till USA. Vi har två guider som kör olika rutter i västra USA. Påsktouring i tre delstater bjuder på stora upplevelser. Kaliforniens bästa MC-vägar är precis som det låter – fokus på
en massa MC-körning på härliga hojvägar. Och dessutom nyheten Söderns Musik, en MC-resa med musiktema.

PÅSK I USA, TOURING I TRE DELSTATER 4-14 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.

SÖDERNS MUSIK 16-27 MAJ
En resa i musikens tecken genom fyra delstater i södra USA Vi
börjar med country i Nashville och fortsätter vidare mot Memphis för både rock och blues med besök på bl a Graceland och
SUN Studio. Därefter fortsätter vi söderut genom Mississippi
för att hamna i New Orleans med härlig musik på Bourbon
Street och sightseeing i den häftiga staden. Resan tillbaka går
genom Alabama där vi passerar Hank Williams födelsestad och
vidare upp genom Tennessee och ett besök på Jack Daniels i
Lynchburg innan vi återvänder till Nashville. Total körsträcka
är ca 230 mil, mestadels större Highways och Freeways.

KALIFORNIENS BÄSTA MC-VÄGAR 2-13 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 Highway1 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 MCkörning. Vi möts av hav, berg och öken.
Högsta punkten på resan är ca 2 400
meter över havsytan och den lägsta 111
meter under havets yta.
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NYA ZEELAND FRÅN SYD TILL NORR 1-24 MARS 2021
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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et behövs en resa för alla typer av bergsområden tyckte guiden
Ole Holmblad. Resultatet är resan ”Kullar, berg och alper”.
Här är MC-körning i ett vackert landskap den största upplevelsen
men det finns även några få sevärdheter planerade.
Rutten är lagd så att vi lämnar motorvägarna så snart det är
rimligt. Sedan håller vi till bland kullar, berg och alper. Där är vägarna krokigare, vyerna vidare och maten mer rejäl.
Resan börjar och slutar i Trelleborg och går en del i Tyskland
men mest i Frankrike, ett lite bortglömt men underbart MC-land!
Resan är definitivt för oss som tar semester för att få köra eller åka
hoj, inte för de som tar MC för att komma till semestern!
Ole beskriver resan som en roadtrip i vackra regioner. Han vill
att deltagarna efter resan ska fundera över varför det inte talas mer
om Sauerland, Alsace, Jura, Vercors och Franska Alperna i svenska
MC-kretsar.
-Första gångerna jag drog ner på kontinenten var det
självklart att köra så mycket höga alppass som möjligt. En
riktigt brutal serpentinväg upp över 2500 meter har fortfarande
sin lockelse men nu lägger jag mer tid bland föralperna och
andra lägre berg. Där finns ofta fler vägar att välja på, det är
lite lummigare, lantligare, mindre hetsigt och inte så mycket
turister. Och kurvor och backar finns det i överflöd även där,
säger guiden Ole Holmblad.
De flesta dagarna kan körs i mindre grupper efter detaljerade
GPS-rutter. Körningen på resan är inte avancerad och det går
bra att köra med passagerare. Hårnålskurvor, smala vägar och
svindlande höjder blir det givetvis eftersom vi kör i bergiga trakter.
Det är möjligt att genomföra resan på vilken MC som helst som
klarar motorvägsfart (150 km/h vid omkörning), är tillförlitlig och
någorlunda bekväm på långa etapper med eller utan passagerare.
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Körsträckan under resan är cirka 400 mil.
Boendet är enkelt men bra och god mat och dryck utlovas.
Fransoserna tar mat och vin på blodigt allvar och tyskarna stoppar
korv och brygger öl på traditionellt vis.
Att vara guide i SMC Travel är både utvecklande och givande.
-Efter två år av den bitvis mer utmanande resan ”Savojens
berg” har det blivit klart att planeringen före resan är viktig. Men
väl ute på vägarna är det gruppen som betyder något. Respekt,
prestigelöshet, flexibilitet och en allmänt positiv inställning är det
som gör en lyckad resa och mina deltagare har verkligen bjudit på
detta, avslutar Ole.
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Gamla Tunavägen 30
784 60 Borlänge
0243-669 70
info@svmc.se
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