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om 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 rekom-
menderad hastighet på motorväg 130 km/timme, en hastighet 
du ska kunna färdas i utan problem. Du bör även ha kunskaper 
i kurvteknik och klara av att köra motorcykel i grupp. Våra kort-
resor i Sverige passar dig som aldrig kört på MC-semester och 
vill köra i ett lite lägre tempo. Vi rekommenderar alla MC-
förare att gå minst en Knix-kurs innan resan. På Knix 
förbättras din 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 skick-
ar de ut information till alla deltagare. Kontaktuppgifter till gui-
derna finns i reseinformationen på hemsidan. 

Fem dokument du alltid ska ta med på utlandsresan!
• Reseförsäkringsbevis (genom t ex hemförsäkring eller kortbe-

talning)
• 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 arrangerar resor i Sverige, Norden, Europa, USA 
och Nya Zeeland. Vi har resor som passar både dig som ald-

rig 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-vä-
gar – det har vi redan gjort. På våra resor får du hjälp av erfarna 
guider som visar dig det bästa på den resan du väljer. 

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

Under 2019 erbjuder vi 26 resor i egen regi med våra guider. Sex 
resor är helt nya och tar dig till Gran Canaria, Polen, Moto-GP i Ita-
lien, Norge och Nya Zeeland. Resten är favoriter i repris. Vi fortsätter 
att köra resor till Isle of Man, Skottland, USA, Norge och Sverige. 

Vi lovar dig ett minne för livet, boka ditt livs resa redan nu! 

Läs mer om resorna på svmc.se/travel Där står vad som hän-
der dag för dag på resorna, vem som är guide, vad resan kos-

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

Bokning
För att kunna boka resor måste man vara SMC-medlem och logga 
in på Mitt konto på SMC:s hemsida. Du loggar in med ditt med-
lemsnummer samt tolvsiffrigt personnummer. Behöver du hjälp 
eller saknar dator, kontakta SMC. Bokningen till resorna öppnar 
mellan 09.00-15.00 måndag 10 december 2018. 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 fak-
tura. 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 sum-
mor. 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 

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

http://www.svmc.se/travel
http://www.svmc.se/travel


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

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

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

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

Natur
Mindre naturupplevelser, mest i samma 
miljö
Skiftande natur, vissa naturupplevelser
Stora variationer i naturen, mäktiga na-
turupplevelser
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Ronny och Ana kontaktade SMC 2016 
efter att ha läst att SMC Travel sökte 

guider. Ronny är busschaufför i det civila 
och har många års erfarenheter av att resa 
med MC, bil och buss i Europa. Ana är 
sjuksköterska. Som född i Rumänien har 
hon unika kunskaper om kultur, historia, 
mat och levnadsvillkor och mycket annat 
i landet. De kände helt enkelt att de ville 
dela med sig av sina erfarenheter. De är 
gifta och har fyra gemensamma barn som 
nu blivit så pass gamla att de klarar sig 
några veckor utan föräldrar. Paret har ar-
rangerat två resor till Rumänien. 

Ana och Ronny vill förmedla natur-
upplevelser samt historia och kultur, om 
deltagarna är intresserade, på platser och 
i länder man besöker. De vill också göra 
något unikt. Under Rumänienresan besö-
ker deltagarna Rosa Huset, ett center för 
romska barn i en rumänsk stad. SMC-rese-
närerna får se fattigdom och elände som få 
upplever under en turistresa. Men, Ronny 
och Ana visar också vilken betydelse deras 
svenska hjälparbete har för att förbättra 
livet för barnen i Rosa Huset.  

Under resan till Nya Zeeland kom-

mer paret att visa sina smultronställen 
och visa så mycket som möjligt av det 
fantastiska landet där de bodde ett år. Re-
san innehåller platser som inga andra ar-
rangörer hittar till. Ana och Ronny är två 
genomtrevliga, enkla och sociala männ-
iskor. De gillar att köra motorcykel och 
väljer vägar med stor omsorg för att delta-
garna ska få fina körupplevelser. Gemen-
skapen i gruppen är viktig under deras 
resor och de vill att man ska umgås och 
trivas ihop under resan. Ana och Ronny 
försöker göra resan så bra som möjligt för 
alla deltagare och löser eventuella pro-
blem som uppstår. Genom att vara guider 
har de fått otroligt mycket uppskattning 
av deltagarna och vänner för livet. 

Målgruppen är ung och gammal, kvin-
nor och män som gillar att köra motorcykel 
och att köra långt på Rumänienresan. Den 
är på drygt 600 mil och bitvis på ganska 
krävande vägar. Den är inte lämplig för 
nybörjare. Resan till Nya Zeeland passar 
alla som vill se och uppleva en enastående 
natur. Man bör också ha körvana från kur-
viga vägar, klara ett dygn i flygplan och ha 
en månads ledighet att ta ut.
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Foto: Rickard Jansson

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. 



ANDALUSIEN PÅ VÅREN, 6-13 APRIL 

Varför inte börja MC-säsongen tidigt på våren? Du flyger själv ner till 
Malaga där en hyrd motorcykel och sju dagars härlig MC-körning på 
extremt kurviga vägar i vackra Andalusien väntar på dig. 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. För-
läng MC-säsongen och res med oss till södra Spanien i vår! 

1000 KURVORS VÅRVECKA PÅ GRAN CANARIA 22-29 APRIL

I år kan vi erbjuda en vårvecka på Gran Canaria som har fantas-
tiska bergsvägar med många härliga kurvor. Det är evig sommar 
på ön. Det är premiär för resan och äventyrslusten bör finnas med 
när det gäller att upptäcka de bästa vägarna, hitta de smakligaste 
lunchrestaurangerna och identifiera de trevligaste stoppen. Gran 
Canaria är en liten ö med många kurviga vägar i bergen som erbju-
der en hel del utmanande körning. Vi kör MC i sex dagar för att passa 
in direktflygen från Arlanda. Vi 
bor på en enkel pension i bergen 
en bit från turiststråken. Men 
passa gärna på att ligga i solen 
eller vandra i bergen före eller 
efter dessa dagar. Klimatet är 
nästan perfekt med en medel-
temperatur på 22°C i skuggan 
under vintern.

PÅ TVÅ HJUL I HARZBERGEN, 27 MAJ-2 JUNI 

Varför inte ägna Kristi Himmelsfärdsveckan åt att köra motorcy-
kel i Harzbergen, även kallad Tysklands minialper? Vi tar färjan 
Göteborg-Kiel tur och retur och bor fyra nätter på Hotell Harzre-
sidenz i Friedrichsbrunn. Vi besöker vackra och intressanta se-
värdheter, kör på de bästa hojvägarna i vackra Harz och äter goda 
middagar som ingår i resans pris på vårt hotell. 
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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!
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För sjätte året körs denna uppskattade resa som körs genom 
Tyskland, Tjeckien, Ungern och Österrike och innehåller många 
upplevelser och sevärdheter. Det finns möjlighet att göra avstick-
are både till Italien och Schweiz. Vi kör i en blommande försom-
margrönska 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 2 570 m över havet. Vi stannar i flera vackra städer i 
Ungern och besöker vinkällare och thermalbad. På vägen över-
nattar 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 din motorcykel både på motorväg 
och kurviga alpvägar. 

En resa för dig som utöver rolig hojåkning på rejält svängiga 
och kuperade vägar i vackra omgivningar, också gillar natur-
upplevelser, ett kvällsbad i havet, eller kanske bara att strosa 
i gränderna i någon av de medeltida städer och byar vi besö-
ker. Vi börjar resan med att tillsammans ta oss från Helsing-
borg 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 na-
turområden 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, 28 MAJ-12 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 Brayhill 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 
liknar inget annat i 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!

PÅ MC TILL EUROPAS HJÄRTA–ALPER, TVÅ HUVUDSTÄDER 
OCH SJU LÄNDER, 25 MAJ-8 JUNI

KROATIEN OCH SLOVENIEN, FÖRSOMMAR MED GRÖNA 
BERG OCH VATTEN, 31 MAJ-11 JUNI
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KURVRUS I ITALIEN – UTVECKLA DIN KÖRTEKNIK, 
30 MAJ-5 JUNI

För andra året kör vi denna resa som även innehåller delar 
av SMC School. Bli en säkrare MC-förare genom att utveckla 
din körteknik på underbara lågtrafikerade vägar som gjorda 
för hojkörning i bergen i Ligurien och Piemonte där trafiken 
i stort sett är obefintlig. Ett aldrig sinande urval av sling-
rande vägar mellan bergskullar och små byar gör detta till 
en hojåkares dröm! Och aldrig längre från Medelhavet än en 
knapp timme. 

Vi flyger till Milano där vi hyr några av de finaste motor-
cyklarna på marknaden. Därefter tre nätter med bas i Rapallo 
vid Medelhavet, där det också finns fina möjligheter till bad 
och vila. Sen flyttar vi oss till bergen i vinregionen Piemonte, 
närmare bestämt den charmiga staden Alba för ytterligare tre 
nätter. Guiden är även instruktör inom SMC School och han 
går under resan igenom utbildningsmoment som bromsteknik, 
motstyrning, gaskontroll, blickstyrning, svängpunkt, spårval, 
förankring, viktförflyttning och så kallade överlevnadsreaktio-
ner i både teori och praktik. 

DOLOMITERNAS VACKRASTE VÄGAR, 8-18 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 trettonde 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 Ham-
burg varifrån biltåget tar oss ner mot München för vidare färd ge-
nom Österrike, över Alperna till Italien. Vi kör i och omkring Val di 
Fiemme och den alpina delen Sella Gruppe som är ett av Dolomi-
ternas mest spektakulära områden. Vi kör även genom den av vin-
gårdar 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.

BLAND SLOTT OCH BORGAR I POLEN, 6-13 JUNI

En av årets nyheter är denna resa till norra 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 ståndsmäs-
sigt, tre nätter övernattar vi i en gammal borg i det Masuriska sjöom-
rådet. Dagspassen varierar mellan 8 och 21 mil beroende på dagens 
aktiviteter. Resan startar och slutar vid färjan i Nynäshamn.



RUMÄNIENS DOLDA SKATTER, 31 AUGUSTI-15 SEPTEMBER

Vi upprepar vår succéresa med många upplevelser av både histo-
ria 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 
Deva. Vi besöker Draculas slott och det kungliga slottet i Trans-
sylvanien. Vi kör Transfagarasan och Transalpina, två av Europas 
vackraste vägar. 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. Resan har långa dagsetapper och 
många av vägarna i bergen är branta och har tuffa serpentiner.
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MANX GP OCH CLASSIC TT 21 AUGUSTI-2 SEPTEMBER 

Vår andra resa till mytomspunna Isle of Man går till Manx Grand 
Prix. Tävlingarna är som TT-racen fast i något 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. Manx Grand Prix innehåller bland an-
nat amatörernas race. I ”Newcomers class” måste alla starta som 
aldrig kört på Isle of Man tidigare. Tävlingarna körs som alltid på 
den sex mil långa banan runt ön. Förutom Manx GP körs också 
flera klasser i Classic TT. På söndagen genomförs Jurby Festival, 
en stor uppvisning av massor av hojar. Oavsett om du gillar mo-
torcykelrace 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.

SKOTTLANDS BÄSTA VÄGAR 14-25 AUGUSTI

En resa för dig som vill uppleva det mesta och bästa av Skott-
land. Vi färjar Trelleborg-Travemünde och övernattar i Tysk-
land. Dag 2 tar vi färjan Ijmuiden-Newcastle för att sedan kunna 
njuta av Skottlands vägar, säckpipor, slott, pubar, haggis och 
andra sevärdheter. Här finns en storslagen natur och gästvän-
liga människor. Vi övernattar i Lanark, Fort William , Pitlochry, 
Tain, Ullapol och Edinburgh. Vi besöker både slott och whisky-
destillerier. I Edinburgh finns tillfälle att se världsberömda Mi-
litary Tattoo. Skottland är ett drömresmål för knuttar eftersom 
vägarna är som skapta för motorcyklister – även om de kör på 
vänster sida.
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SAVOJENS BERG 1-15 SEPTEMBER

Detta är en två veckor lång resa i Frankrike och Italien där vi kör 
småvägar högt upp i Alperna som bjuder på storslagna vyer och 
kräver aktiv MC-körning. Resan går längs de trevliga Jurabergen 
och över kända och okända pass i franska och italienska alperna. 
Huvuddelen av resan går på asfalterade landsvägar där de flesta 
är kurviga, många är smala, en del är branta och någon går på en 
hylla i bergssidan. Det blir inte så många mil körning på grus men 
kvaliteten på grusvägarna får uppväga bristen på kvantitet. Resan 
är cirka 270 mil lång och startar vid färjan i Rödby, Danmark för 
gemensam resa till biltåg tur och retur Hamburg – Lörrach.

VIVA ITALIA – MED DUCATI, MOTOGP OCH ROSSI 12-22 
SEPTEMBER

Denna resa passar dig som känner lite extra för Italien. Efter 
flyget till Milano hämtar vi våra hyr-MC. Vi kör genom några av 
Italiens vackraste regioner, besöker Ducatis fabrik och museum 
i Bologna på väg till MotoGP-tävlingarna på Misano Circuit där 
hemmaidolerna Rossi och Dovidoso stöds av hundratusentals 
fans på läktarna. Efter två dagar vid banan, kör vi vidare till Tos-
cana med byn San Gimignano, Cinque Terre med sina fem byar 
vid havet och italienska Rivieran öster om Genova. Hela tiden 
håller vi oss till underbara slingrande vägar med minimal trafik. 
Italiensk mat och dryck är grädde på moset under denna spän-
nande resa. Tidpunkten är den allra bästa - i början av september 
med skön värme och lite mindre turism än under sommarmåna-
derna. Under ”Viva Italia” är varje kilometer ett sant nöje!

ANDALUSIEN PÅ HÖSTEN, 19–26 OKTOBER

Förläng MC-säsongen på härliga mc-vägar i skönt klimat! Du flyger 
själv ner till Malaga där en hyrd motorcykel och sju dagars häftig 
MC-körning på extremt krokiga vägar i vackra Andalusien väntar på 
dig. 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 under-
bara för MC-körning. Alla deltagare får kartor för de guidade turer-
na. Förläng MC-säsongen och res med oss till södra Spanien i höst!



1000 KURVORS SENHÖSTVECKA PÅ GRAN CANARIA FÖRSTA 
VECKAN I NOVEMBER (exakta datum på webben)

I år kan vi erbjuda en höstvecka på Gran Canaria som har  
fantastiska bergsvägar med många härliga kurvor. Det är 
sommar på ön när det är som mörkast i Sverige. Vi kör två 
resor under 2019 till Gran Canaria och äventyrslusten bör fin-
nas med när det gäller att upptäcka de bästa vägarna, hitta de 
smakligaste lunchrestaurangerna och identifiera de trevligaste 
stoppen. Gran Canaria är en liten ö med många kurviga vägar i 
bergen som erbjuder en hel del utmanande körning. Vi kör MC 
i sex dagar för att passa in direktflygen från Arlanda. Vi bor på 
en enkel pension i bergen en bit från turiststråken. Passa gärna 
på att ligga i solen eller vandra i bergen före eller efter dessa 
dagar. Klimatet är nästan perfekt med en medeltemperatur på 
22°C i skuggan under vintern. 
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”Det blir inte så många mil körning på grus men kvaliteten på grus-

vägarna får uppväga bristen på kvantitet”              /Savojens berg
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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 fyra MC-resor till Norge i år, varav en riktar sig till lite yngre motorcyklister. 

OSTKANTEN – EN SMAKBIT AV SVERIGE, 30 MAJ-2 JUNI

Häng med på en kortsemester i Sverige. MC-touring som är be-
haglig och varje dag innehåller vackra scenerier, fina vägar, in-
tressanta 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. 

NORGE-TOUREN 8-15 JUNI

En nyhet för i år är denna veckolånga resa i vårt västra grannland. 
De fantastiska omgivningarna varvas med besök på intressanta 
platser, bland annat Sima Kraftstasion, Kjeåsen, Vøringsfossen, 
Folgefonna, Rjukan/Vemork och vackra vilda Hardangervidda. 
På vår resa i juni är det inte ovanligt med snö vid sidan av vägen. 
Resan går enbart på asfalt och är en upplevelse, både för dig som 
aldrig kört MC i Norge och för dig som vill se mer av landet. 



NORGE FÖR DEN YNGRE GENERATIONEN, 23-29 JUNI

Om du är 35 år eller yngre, är intresserad av aktiv körning och vill 
uppleva Norges storslagna natur är detta resan för dig. 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, Trollsti-
gen och mycket mycket mer. Vårt mål är jämn könsfördelning – 
detta är en resa som passar kvinnor såväl som män. Resan vänder 
sig till dig som har en mindre semesterbudget då boendet består 
av stugor med 4-7 bäddar. Resan passar dig med A2-körkort och 
uppåt, du som nyss tagit MC-körkort och du som vill göra din 
första utlandsresa på motorcykel.

GRUSSAFARI ”PÅ GRÄNSEN” 10-16 AUGUSTI

Detta är en av våra gamla favoriter men nu med nya guider! 
Vi fortsätter med turen som tidigare hette ”Til Topps” i Elving 
Sollis anda. Häng med på ett klassiskt grusäventyr på Norges 
högsta fjällvägar. En spännande resa i Norges häftigaste offro-
adområden för dig som vill uppleva både natur och en utma-
ning långt utöver det vanliga. Det blir en all inclusive-variant 
där mat, boende, bomavgifter och två erfarna guider ingår. Vi 
tar oss fram på små, slingrande grusvägar och ödsliga traktorvä-
gar 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. Det 
är ingen ”enduroresa” även om vägstandarden är mycket varie-
rande. Du bör vara van grusvägsåkare och behärska din MC-
storlek oavsett underlag. 
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SVERIGE ÄR FANTASTISKT, 29 JUNI -4 JULI 

Sverige är fantastiskt! Kom med och upplev några vackra delar av 
landet från din mc. Vi kör en 6-dagarstur genom Södermanland, 
Östergötland, Västergötland, Bohuslän och Dalsland.  Naturupp-
levelser, intressanta stopp med både moderna och historiska in-
slag, bra hotell och god mat ingår i denna resa och så en massa 
fina mc-vägar, så klart. De ska va’ gött å leva! Detta är en resa som 
även passar dig som inte har så stor vana av MC-touring.

NORGES TAK, 6-13 JULI

Norges Tak är en av våra klassiker och ses som den ultimata säll-
skapsresan 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, Örnvägen, Songefjäll, Laerdal och Borgund. Vi bor i 
hytter och vandrarhem. Välkommen med på den ultimata MC re-
san, MC-touring när den är som allra bäst!



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 del-
stater; 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 Ka-
liforniens 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 att antalet semesterdagar 
som krävs är begränsade. 

Det här är resan för dig som struntar i den raka motorvägen och 
väljer de mindre lågtrafikerade, kuperade och kurviga vägarna. 
Resan börjar i Long Beach där vi hämtar motorcyklarna. Sedan 
kör vi över bergen mot skidorten Big Bear, därefter ner mot ök-
nen och styr mot Las Vegas. Efter en vilodag fortsätter vi 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. Resan avslutas 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 ca 2 400 meter över havsytan och den lägsta 
111 meter under havets yta.

Detta är en MC-resa till stora sevärdheter i västra USA. Resan 
börjar och slutar i Los Angeles. Vill du komma tidigare eller stan-
na efter resan är det möjligt att kombinera. Vi kör cirka 220 mil 
i en härlig medeltemperatur på 28 grader i tre delstater; Kalifor-
nien, Arizona och Nevada. Du får uppleva Vilda Västern, soliga 
Kaliforniens stränder och häftiga Hollywood, nattlivet i Las Ve-
gas, 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. 

KALIFORNIENS BÄSTA MC-VÄGAR, 4-15 OKTOBER
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Vi fortsätter med våra egna uppskattade 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

SENHÖST I USA, TOURING I TRE DELSTATER, 
26 OKTOBER-4 NOVEMBER
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NYA ZEELAND 28 FEBRUARI-22 MARS

För dig som tycker att naturupplevelser är det viktigaste på en resa 
har du nu chansen att få uppleva Nya Zeeland. Det är ett av de mest 
isolerade länderna i världen. Maorifolket, de första invånarna på 
ön kallade den för Aoteaora, långa vita molnens land. Tack vare 
den sena upptäckten av ön och det låga befolkningsantalet har 
landet bevarat en ren och orörd miljö. Sydalperna, fjordar och gla-
ciärer skapar ett magnifikt landskap på sydön. Den norra ön ka-
rakteriseras av vulkaniskt landskap och utbredd termal aktivitet. 
Vägarna är som gjorda för MC-körning och slingrar sig genom ett 
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 visa både 
måsten för turister men också sina egna smultronställen. 
OBS! Bokningen till Nya Zeeland stänger 20:e december.
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”Facebook borde ha en knapp för Här och Nu = Paradiset”. Citatet kommer från Emil, en deltagare i Kurvrus 2018 
efter en eftermiddagsetapp som fick Kinnekulle Ring att verka långtråkigt. 

I september genomförde SMC för första gången en resa som 
kombinerar en spännande gruppresa med SMC Schools unika 

utbildning. Platsen var de italienska bergen i Ligurien och Pie-
monte i närheten av Medelhavet. Ett aldrig sinande urval av 
slingrande vägar med obefintlig trafik mellan bergskullar och 
byar skapade en underbar ”träningsmiljö”. 

-Varje morgon efter frukost, och med dagens andra Cappu-
ccino, gick vi igenom de olika utbildningsmomenten såsom till 
exempel gaskontroll, spårval, förankring och så kallade överlev-
nadsreaktioner. Alla delade med sig av sina erfarenheter och upp-
levda trafiksituationer där olika problem och möjliga lösningar 
diskuterades, berättar guiden Björn Uddenberg som också är in-
struktör inom SMC School. 

Under dagsetapperna fick alla möjlighet att pröva på de här-
liga vägarna – samtidigt som man njöt av miljön och klimatet. 
Det gavs även tillfälle att få lite coachning med hjälp av filmer som 
togs av Björn då han körde bakom respektive förare. 

-Förutom att utbilda våra resenärer till att bli säkrare i tra-
fiken, var detta också ett försök att locka lite yngre deltagare på 
våra resor. Och mycket riktigt blev också medelåldern klart lägre 
än på många resor. Det var en mycket trevlig grupp där alla var 
både duktiga förare och inte minst sugna på att köra mycket hoj. 
Att vi sen skrattade mycket tillsammans under goda måltider och 
raster gjorde inte saken sämre, berättar Björn. 

Resan Kurvrus fick toppbetyg av samtliga resenärer på allt 
från hyra av MC till guiden. Det gör att resan återkommer 2019. 
Här är några röster från deltagarna: 

-Jag uppskattade undervisningsdelen på resan 
väldigt mycket. Det får gärna vara undervisning på 
alla resor!

-Vi hade fin gemenskap och skrattade mycket. Det 
kändes också som vi var rimligt jämna kunskapsmäs-
sigt. Jag kände mig aldrig stressad när vi körde.

-Det fanns en utbildningsdel som jag tycker var 
mycket bra. Det gav deltagaren en chans att utveckla 
sin förmåga.

-Jag uppskattade verkligen upplägget med ett kort 
teoripass varje morgon för att sedan under dagen 
lägga fokus och träna på det under dagen. Det blev en 
Knixkurs i kubik med alla mil vi åkte på dagarna.

-Jag har svårt att se hur det kan bli bättre än det 
var. Ett minne för livet med vackra vägar, god mat och 
ett särdeles trevligt sällskap.

Låter detta som något för dig? Häng med på Kurvrus 30 maj-
5 juni 2019!
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