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Route 66 – The Mother Road

Route 66 Summer Special 
16 dagar inkl Las Vegas  5 - 20 juli 2016
 11 - 26 juli 2017
Pris per person i delat dubbelrum:
Föraren av motorcykeln:      SEK  44.000
Passagerare: från      SEK  25.000
Enkelrumstillägg:      SEK  8.500

Den klassiska motorcykelresan 
genom 3 tidszoner och 9 stater:
Illinois - Missouri - Kansas - Oklahoma - Texas - New
Mexico - Arizona - Nevada - Kalifornien.

En resa på “The Mother Road” står överst på alla
motorcyklisters önskelista!
Det är en enastående upplevelse att köra genom
detta område som från en svunnen tid! Upplev
de klassiska vägarna där man färdades från
1920- till 1960-talet. Besök fantastiska gamla
handelsstationer, bensinmackar, motell, “diners”
och alla pittoreska små orter på landsbygden längs
“The Mother Road”.

RT 66 - MC resor Special på 16 dagar med 2
skandinaviska reseledare, en på MC och en i följe-
bil.

Inkluderad



Best of The West  
18 dagar  1 – 18 sep. 2016
 30 aug. – 16 sep. 2017
Priser per person i delat dubbelrum: 
HD - alla 1600 cc-modeller MC Förare    Från SEK  52.540
Passagerare på MC     Från SEK  33.760
Tillägg för enkelrum     Från SEK  10.200

… en värld av upplevelser på två hjul. 3

Best of the West
The grand tour of the West
Vår mest berömda resa - vårt flaggskepp! Som namnet säger
- Best of the West! - ger vi dig möjligheten att uppleva de mest
fantastiska delarna av västra USA. Du upplever denna unika
del av USA med stil, körande på en stor, glänsande motorcykel
genom fyra stater, Kalifornien, Arizona, Nevada och Utah.

Den här turen erbjuder de mest skiftande upplevelserna av
alla våra resor, och tar dig bland annat till de pulserande
städerna Los Angeles, Las Vegas och San Francisco, de magnifika
vidderna och ensamheten i Mojaveöknen, den oförglömliga
solnedgången över Grand Canyon, en vandring ner till Bryce
Canyon och mystiken vid Monument Valley. Upplev naturen
och det storslagna landskapet från en annan vinkel medan
du manövrerar din cykel genom utmanande kurvor och
hårnålskurvor i Zion National Park innan du anländer till
fascinerande och obeskrivliga Las Vegas.

Denna tur är en Deluxe+ med 2 guider, en på MC och en
längst bak i följebil.

Los Angeles – Palm Springs – Laughlin – Grand Canyon – 
Monument Valley – Bryce Canyon – Las Vegas – Mammoth – 
Yosemite National Park – San Francisco – Monterey – Highway 1 
–  Pismo Beach – Los Angeles 

Inkluderad



Florida 
12 dagar   5 – 16 nov. 2015
   21 mar. – 1 apr. 2016 (påsken), 31 okt. – 11 nov. 2016
   27 feb. – 8 mar. 2017, 31 okt. – 11 nov. 2017

Priser per person i delat dubbelrum:
HD Sportster 883 cc MC Förare.     Från SEK  26.600
HD alla 1600 cc-modeller MC Förare    Från SEK  29.950
Passagerare på MC     Från SEK  21.950
Tillägg för enkelrum     Från SEK  5.270
Tillägg för påsken 2016     Från SEK  2.000
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Florida – The Sunshine State

I Florida är det sommar året runt 
När det är trist och kallt i Sverige finns det lyckligtvis ställen
där det alltid är varmt och skönt, och solen nästan alltid
skiner. Florida är känt för sitt behagliga klimat, de långa
sandstränderna och en fascinerande natur.

Vi har satt ihop en 12-dagarsresa som tar dig hela Florida-  
halvön runt – så om du har behov av att köra motorcykel när 
vädret ej tillåter i Sverige, följ med oss på denna spännande 
resa!

Vi har tagit hand om allt så att du bara kan njuta av åkturen,
stranden, maten, solen och värmen

Den här turen är med 2 reseledare, en på MC och en i följebil.

Inkluderad



… en värld av upplevelser på två hjul. 5

Kust till Kust
20 dagar  4 – 23 april 2016

21 mars – 9 april 2017
Priser per person i dubbelrum:
Förare af MC    Från SEK  48.900
Passagerare MC    Från SEK  32.600
Enkelrumstillägg:     Från SEK  9.900

Kust till Kust

Tvärs över USA genom 8 stater och 4 tidszoner
Florida - Alabama - Mississippi - Louisiana - Texas - New Mexico -Arizona -
Kalifornien

Detta är resan som alla motorcyklister drömmer om - ett minne för livet!

Tänk dig att cruisa längs en öde highway på en jättestor motorcykel - tvärs
över Amerika. Du kör genom vidsträckta öknar - platta prärier där vägen bara
försvinner som en liten prick vid horisonten - träsk där alligatorer lurar på sitt
byte - jättestäder med 10-filiga motorvägar i flera våningar - tysta cowboy- 
städer där livet har stått still i 50 år.

Rutten tar oss från Atlanten genom Floridas kust till ungdomens
källa i Wakulla Springs - längs de vita stränderna vid Mexikanska
golfen - Louisiana’s träskmarker - kryssning på Mississippi - besök
i New Orleans - den historiska fortet Alamo och den berömda
“River Walk” i San Antonio . De ändlösa prärierna i Texas - det
laglösa Western med Pecos County - de vackra, underjordiska
droppstensgrottorna i Carlsbad och mycket, mycket mer.

Inkluderad
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Best of the South
17 dagar  25/4 – 11/5, 2016
 25/4 – 11/5, 2017
Priser per person i delat dubbelrum:
Big Twin MC Förare   Från SEK  49.995
Passagerare på MC   Från SEK  31.900
Tillägg för enkelrum   Från SEK  12.220

Best of the South

17 dagar 
Superb motorcykelkörning 

Följ med oss på en drömresa på motorcykel.

Att åka genom ”The Smoky Mountains” på en cool hoj är enligt
amerikanska bikers en av dom bästa körupplevelserna som finns och
något man måste uppleva åtminstone en gång i livet!
Denna motorcykelresa kommer bli något Ni aldrig glömmer!
Denna tur erbjuder en utmärkt mix av historiska städer, vackra sjöar,
imponerande berg och underbar natur. Vi kommer att köra förbi
Dragons Tail, Cherohala Skyway, Blue Ridge, Mountain Way och
genom Smoky Mountains.
Stater vi kommer passera: Tennessee, Alabama, North Carolina,
Mississippi, Lousiana, Georgia och Florida.
Under resan kommer vi att besöka många sevärdheter såsom Jack
Daniels Distillery, Memphis och Graceland, New Orleans med sitt
historiska ”French Quarter”, Mississippifloden samt den Mexikanska
golfen.

Inkluderad



… en värld av upplevelser på två hjul. 7

Western Highlights deluxe
20 dagar  5 – 24 juni 2016
  4 – 23 juni 2017
Priser per person i delat dubbelrum:
HD - alla 1600 cc-modeller MC Förare  Från SEK  55.900
Passagerare på MC  Från SEK  43.500
Tillägg för enkelrum  Från SEK  10.990

Western Highlights  
deluxe 
20 dagar i de stora upplevelsernas tecken! 
Denna resa kombinerar de fantastiska nationalparkerna i Utah med
det bästa av västra USA. Detta är Förenta staterna på ett annorlunda
sätt där varje dag ger dig nya, fantastiska upplevelser.

Den första halvan av resan går i de stora scenariernas tecken: klippor,
canyons, öken, berg medan den andra hälften bjuder på stora skogar,
vackra nationalparker, fantastisk storstad och inte minst turen på
Highway1 längs Stillahavskusten.

Turen startar i Las Vegas och slutar i Los Angeles. Längs vägen
kommer vi att besöka Grand Canyon, Monument Valley, Bryce Canyon,
Arches National Park, Zion Canyon, Dead Horse Point, Death Valley,
Mammoth, Yosemite, San Francisco, Pacific Coast Highway 1, Solvang
och många fler av de magnifika och berömda platserna.

Inkluderad
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California Hwy1   
11 dagar  14 – 24 jun. 2016, 8 – 18 sep. 2016
 13 – 23 jun. 2017, 6 – 16 sep. 2017
Priser per person i delat dubbelrum:
HD Sportster 883cc Förare:    från SEK  32.900
HD - alla 1600 cc-modeller Förarer:   från SEK  37.500
Passagerar    från SEK  23.220
Enkelrumstillägg:    från SEK  5.550

California Highway 1

11 dagar genom bl a Death Valley och längs  
Stillahavskusten på Highway 1

Var med i eller gör din egen roadmovie på Harley där höjdpunk-
terna står i kö! Besök Las Vegas glittrande neonskyltar, hisnande 
Death Valley, legendariska Glaciers Point i Yosemite, Golden Gate-
bron, San Francisco och cruisa på Highway 1 längs Stilla havet till 
Los Angeles.

Inkluderad



Canyonlands 
12 dagar  5 – 16 juni 2016
 4 – 14 juni 2017
Priser per person i delat dubbelrum:
HD Sportster 883cc Förare:     från SEK  32.900
HD - alla 1600 cc-modeller Förare:    från SEK  34.500
Passagerare:     från SEK  23.200
Enkelrumstillägg:     från SEK  5.500

… en värld av upplevelser på två hjul. 9

Överväldigande natur i Canyonlands
Utah – Arizona – Nevada 

I John Waynes fotspår
Kunderna säger:

“Den tjusigaste turen någonsin!”

Turen till de fantastiska nationalparkerna i Utah blev en 
stor framgång när vi presenterade den första gången 2006. 
Sedan dess har den genomförts 6 gånger och varje gång har 
gästerna varit helt begeistrade. Detta är Förenta Staterna på 
ett annorlunda sätt och varje dag bjuder på nya fantastiska 
upplevelser.

Resan startar och slutar i Las Vegas och längs vägen kommer 
vi att besöka Grand Canyon, Monument Valley, Bryce Canyon, 
Arches National Park, Zion Canyon och många fler magnifika 
och berömda platser.

Tidpunkten är perfekt - värmen har ännu inte blivit kvävande 
och vi kan ha tur att se delar av öknen i full blom. Vi börjar och 
slutar i Las Vegas, Nevada som är en stor upplevelse i sig.

Denna tur är med 2 reseledare, 
en på MC och en i följebil.

Inkluderad
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Arizona   
13 dagar  19 sep. – 1 okt. 2016
 18 – 30 sep. 2017
Priser per person i delat dubbelrum:
HD-Sportster 883cc Förare:   från SEK  32.750
HD - 1600 cc - Förare:   från SEK  34.500
Passagerare på MC:   från SEK  23.200
Enkelrumstillägg:   från SEK  5.500

Arizona - Vilda Västern
Det allra bästa av Kalifornien - Arizona - Nevada

Upptäck Hollywood, Route 66, Grand Canyon, Death Valley och Las 
Vegas.

Denna 13-dagars resa genom Arizona och på Route 66 är en  
MC-Travel klassiker - vi har kört sträckan många gånger med stor 
framgång. Den speciella blandningen av storstad och öken ger dig 
upplevelser du alltid kommer att minnas och drömma dig tillbaka till!

Den här turen är med 2 reseledare, en på MC och en i följebil.

Inkluderad



… en värld av upplevelser på två hjul. 11

Sturgis Deluxe  
14 dagar  3 – 16 aug. 2016
 2 – 15 aug. 2017
Priser per person i delat dubbelrum:
Rider Big Twin   Från SEK  43.250
Passagerare MC   Från SEK  31.625
Enkelrumstillägg   Från SEK  16.500

Sturgis Bike Rally Deluxe
inkl. Yellowstone och Little Big Horn
Sturgis Rally i South Dakota USA anses bland amerikanska motor-
cyklister som den största och mest autentiska motorcykelträffen i 
USA. Med cirka en halv miljon deltagare varje år, de flesta från USA, 
är detta upplagt för en upplevelse utöver det vanliga. Vår bas och 
hotell ligger i Rapid City där en stor del av Sturgis rallyt utgår från.

MC-Rejsers resa till detta stora årliga evenemang omfattar förutom 
träffen även en rutt som är en naturupplevelse utan motstycke. 
Rutten tar deltagarna till Klippiga bergen, Yellowstone National Park, 
Black Hills National Park, Mt. Rushmore National Monument, Crazy 
Horse Monument, Badlands National Park och de stora grässlätterna 
som präglar Mellanvästern.

Inkluderad
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Daytona  
12 dagar  4 – 15 mar. 2016
 10 – 20 mar. 2017
Priser per person i delat dubbelrum:
Rider Sportster 883   Från SEK  30.500
Rider Big Twin   Från SEK  32.500
Passagerare MC   Från SEK  22.400
Enkelrumstillägg   Från SEK  7.750

Sturgis Basic  
10 dagar  4 – 13 august 2016
 2 – 12 august 2017
Priser per person i delat dubbelrum:
Rider Big Twin   Från SEK  34.995
Passagerare på MC   Från SEK  26.200
Tillägg för enkelrum   Från SEK  11.800

Daytona Bike Week 
Upplev en av världens största och mest fascinerande motorcykel- 
träffar i Florida - “The Sunshine State”!

Daytona Bike Week är en av de största motorcykelträffarna i USA och 
folk kommer från hela världen för att delta i festen. Upplevelser och 
motorcyklar för alla smaker!

Vi har tagit fram en 11-dagars motorcykelsemester i södra Florida. 
Förutom Daytona-träffen gör vi en avstickare till Key West, USA:s 
sydligaste punkt. Turen bjuder oss att köra på mängder av broar och 
vackra tropiska öar.

Det finns möjlighet att köra på egen hand eller tillsammans med vår 
guide.

Sturgis Basic 
Önskar du i första hand att få uppleva   ”The Black  Hills Motorcycle 
Rally”   så kan denna 10 dagars tur möjligtvis vara något för dig!

På denna tur är Sturgis  träffen  förstås  det viktigaste  men  vi  erbjud-
er  samtidigt en fantastisk  resa över Rocky Mountains,  över de stora 
prärierna i Wyoming   och inte minst ett par dagars imponerande 
körning i  mycket spännande vackra The  Black Hills !

På denna tur har vi guiden med i vår följebil  som också  tar allt baga-
ge samt förfriskningar  

Inkluderad

Inkluderad



Kuba på motorcykel 9 dagar
Kommunism och Salsa!

Landet med mer än 50 års kommunistiskt styre, hårt hållet av 
Fidel Castro och senare hans bror Raul Castro. Vem känner inte 
igen namn som Camilo Cienfuegos eller Che Guevara, två av 
revolutionens söner. Landet som likt en David har utmanat 
Goliat sedan 1959 utan att knäckas, inte ens efter Grisbukten 
och den rysk/kubanska/amerikanska missilkrisen 1962.

Allt detta blandat med den kubanska livsglädjen, de soliga 
dagarna och de varma kvällarna och kubanernas gästfrihet gör Kuba till en av världens 
mest kontrastrika länder.

Följ med på en resa som tar dig tillbaka till tiden före revolutionen. Vi besöker de 
historiska städerna Havanna, Vinales, Trinidad och Santa Clara. 
Kör på vackra landsvägar som tar dig genom den pittoreska 
landsbygden där häst och vagn fortfarande är det vanligaste 
transportmedlet. Besök historiska ställen som Che Guevara 
monumentet i Santa Clara och delta i en danskväll på trapporna i 
“Casa de la Musica” i Trinidad.

Kuba utvecklas sakta men säkert mot västvärlden och marknads- 
ekonomi så om du vill uppleva det gamla, genuina Kuba skall du inte 
vänta för länge!

MC-resor har många års erfarenhet i Kuba och kan erbjuda dig en 
9-dagars resa fylld med karibisk charm och storslagna upplevelser. 
Alla våra turer är med dansk reseledare och följebil för bagaget.

Inkluderad

Kuba
9 dagar               10 – 19 februari, 2016
   15 – 24 november, 2016
Priser per person i delat dubbelrum:
Förare på motorcykel   Från SEK  43.250
Passagerare   Från SEK  31.200
Enkelrumstillägg   Från SEK  3.100

… en värld av upplevelser på två hjul. 13



Vietnam
15 dagar 

Man lär känna Vietnam helt och hållet när man kommer så tätt inpå be-
folkningen och deras vardag  med  natur och kultur.

Vietnam är ett land som erbjuder så  otroligt mycket vänlighet och väl-
komnande trots att landets historia består av krig och ödeläggelse, stri-
digheter med grannländer och ockupation av andra länder långt bak i 
tiden. 

Vi kommer på denna nya resa ut i de nästan orörda landsbyarna där vat-
ten bufflarna  fortfarande är den viktigaste draghjälpen för alla bönderna.
Landskapet  med de många fantastiska sandstens bergen, vackra sjöar, 
risfälten, bambu skogarna samt té och kaffe plantager.

Många kilometer  kör vi  längs floderna inne i landet, vita sandstränder 
ute vid turkos färgat hav och palmernas  brus som vid Nha Trang.

Från  små marknadsbodar med rykande gatukök till de stora restaurang 
köken inne i städerna/byarna  som erbjuder stora  upplevelser i den spän-
nande och varierande Vietnamesiska mat kulturen.

Det är kultur och historiska vingslag i den gamla kejsarbyn Hue vid Par-
fym floden.  Vi kommer också att besöka  några av de underjordiska gån-
garna/tunnlarna som användes under kriget för ca 50 år sen mellan Nord- 
och Sydvietnam.

Vi har en lokal guide på MC som leder oss genom hela turen och längst 
bak har vi en följebil.  På denna  resan kan vi inte bli flera än 10 perso-
ner på MC,   vi kör på relativt små motorcyklar och ibland dåliga vägar så 
kanske den medföljande personen i sällskapet behöver sitta i följebilen 
under vissa partier av turen.

RESEPROGRAM 2016-2017
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Vietnam 
15 dagar  2016: 11 – 25 mars   samt  11 – 25 november
Pris per person i delat dubbelrum 
Förare af MC Från SEK  34.125
Passagerare Från SEK  27.875
Enkeltrumstillägg Från SEK  9.900

Inkluderad



På dessa turer är det ca 90% asfaltväg och 10%  bra grusvägar genom böljande landskap och fantastiskt vacker grönska i sko-
garna och på landet samt otroligt härliga kustvägar efter det turkos skimrande havet!
Turen är speciellt arrangerad för motorcyklister med erfarenhet av touring och goda köregenskaper.

The Twisty Colombia Tour Great Loop of Colombia – 
Sydamerikas perleVill du uppleva härliga kurvor och backar i en temperatur på 

ca 25 grader är detta turen för dig! VI passerar flera vackra 
pass i Andesbergen och kör  övervägande på  fint asfalterade  
små landsvägar,  vi stiger från 100 meter öh.  upp till  4000 
meter på bara några timmar – fantastisk upplevelse!

Det centrala Colombia är frodigt och grönt fullt med ett 
imponerande djurliv.  Turen är väldigt omfattande och efter 
dessa vackra vägar besöker vi bla. traditionella  små byar på 
landsbygden samt moderna pulserande stora städer.

Spektakulära  bergsvägar och vackra bergspass I Andes 
Bergen,  traditionella autentiska landsbyar, karibiska stränder, 
stora pulserande städer  med lång imponerande historia och 
ett fantastisk folkliv både i stad och by – det är Colombia !

Turen tar oss bland  annat till Cartagena, Medelin, Cali, Villa 
de Leyva, Santa Maria, Xipaquira, Salt Katedral   och genom 
pittoreska kaffe plantager.

10 dagar   23 juli – 1 augusti 2016  
   10 – 19 september 2016

Priser pr. person i delt dobbeltv. ekskl. fly:  
Förare  på 650cc  SEK 31.500,-
Passagerare mc eller följbil SEK 15.700,-
Enkelrum  SEK 4.050,-
Uppgradering BMW F700GS SEK 2.160,-
Uppgradering BMW F800GS SEK 3.600,-
Uppgradering BMW R1200GS SEK 5.400,-
Försäkring SEK 2.250,-

16 dagar   3 – 18 december 2016

Priser pr. person i delt dobbeltv. ekskl. fly  
Förare  på 650cc   SEK 44.920,-
Passagerare mc eller följbil SEK 22.455,-
Enkelrum  SEK 6.750,-
Uppgradering BMW F800GS SEK 6.400,-
Uppgradering BMW R1200GS SEK 9.460,-
Försäkring SEK 4.050,-

Inkl i priset:: Lokal guide på MC (engelsk, 
spansk eller dansk talande, Följebil, Frukost, MC 
650cc, Standar försäkring, Bensin, Transfers

Ej inkl i priset : Flygbiljetter, Lunch och middagar, drycker, personliga 
utgifter, personliga försäkringar samt själv risk deposition för hyrd mc

… en värld av upplevelser på två hjul. 15

Colombia  
med professional guide



Episka Sydafrika - The Big One 

Southern Spear tour

19 dagar
Detta är vår absoluta ”top of the line” där du på nära håll får uppleva det finaste
som Sydafrika har att erbjuda och där varje dag är fylld med spektakulära
upplevelser.
Johannesburg (Drakensburg/Maluti Mountains) - Great Karoo - Little Karoo
(Route 62) - Cape Town - Cape Aghulas - Storms River (Tsitsikamma Forest)
- Hogsback - Wild Coust - Kwazuli Natal - Zululand - St Lucia Estuary (safari)
- Swaziland - Kruger National Park (safari) - Northern Drakensberg/Lowveld -
Johannesburg.

Tillagda upplevelser:
1 x Dyk i bur med vithaj
2 x Kruger Park Big5 Safari
1 x Simangaliso Wetlands Safari

17 x Middagar
1 x Beach Brai (BBQ) + snorkling

14 dage
Du kommer att uppleva fantastiska dagar när du kör ut på de stora öppna
vidderna på Highweld-platån. På vägen passerar vi legendariska berg, smala
pass och vackra vägar i norra Drakensberg. Vi besöker “Gods Window” Blyde
River Canyon och en kväll kör vi rakt ut i bushen och upplever solnedgången i
Kruger National Park.
Johannesburg - Norra Drakensberg - Lowveld - Kruger National Park (safari) -
Swaziland - Kwazuli Natal - Lesotho - Johannesburg.

Tillagda upplevelser:
2 x Kruger Park Big5 Safari
1 x Simangaliso Wetlands Safari

11 x Middagar
1 x Beach Brai (BBQ) + snorkling

The Epic Tour
19 dagar   9 – 27 jan. 2016
   10 – 28 sep. 2016
Pris per person i delat dubbelrum:
Föraren av BMW F800GS      SEK  65.200
Föraren av BMW R1200GS      SEK  66.700
Passagerare på MC      SEK  36.400
Enkelrumstillägg      SEK  4.950

Southern Spear Tour
14 dagar   20 feb. – 3 mar. 2016, 16 – 28 apr. 2016
   6 – 1 aug 2016, 15 – 27 okt. 2016
Pris per person i delat dubbelrum:
Föraren av BMW F800GS      SEK  52.700
Föraren av BMW R1200GS      SEK  53.800
Passagerare på MC      SEK  32.990
Enkelrumstillägg      SEK  4.100
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Inkluderad

Inkluderad



Cape Conquest Tour

Lowveld Legend tour 
10 dagar
Lowveld- resan är perfekt för de gäster som vill uppleva Sydafrikas höjdpunkter,
men som inte kan ägna mer än en vecka för resan. Avresa fredag, tillbaka igen
följande söndag. Speciellt för dig som längtar till sol och värme under vår
mörka, kalla vinter.

Tillagda upplevelser:
2 x Kruger Park Big5 Safari 6 x Middagar

8 dagar
Cape Conquest touren nuddar vid både Indiska oceanen och Atlanten, besöker
den sydligaste punkten i Afrika (Cape Agulhas), Cape Peninsula (False Bay,
Cape Point, Simonstown, Chapman’s Peak, Hout Bay) och Kapstaden (Table
Mountain, Table Bay etc.), Route 62 (Little Karoo) samt den världskända Garden
Route. Denna resa går genom vingårdar, berg, skogar och mycket mer där Ni får
uppleva både den frodiga och torra skönheten som är Godahoppsudden.

Tillagda upplevelser:
2 x Kruger Park Big5 Safari   7 x Middagar

Inkluderad

Inkluderad

Loweld legend Tour
10 dagar   20 – 27 maj 2016
   9 – 16 juli 2016
Pris per person i delat dubbelrum:
Föraren av BMW F800GS      SEK  34.900
Föraren av BMW R1200GS      SEK 36.300
Passagerare på MC      SEK  22.600
Enkelrumstillägg      SEK  3.580

Cape Conquest
8 dagar   19 – 27 mars 2016
   12 – 20 mars 2016
Pris per person i delat dubbelrum:
Föraren av BMW F800GS      SEK  39.900
Föraren av BMW R1200GS      SEK  40.800
Passagerare på MC      SEK  25.250
Enkelrumstillägg      SEK  3.680
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Obs: Alla våra turer i Sydafrika 
kan erbjudas som custom tour 

vid min.  4 MC  på valfri resa
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V.I.P. – Custom – Eskorterade grupper
V.I.P. resa
Önskar Ni en tur helt själv eller själva, alternativt om ni har 
speciella önskemål/behov, så arrangerar vi V.I.P. turer med 
guide ifrån 1 MC och uppåt. Vi skräddarsyr din MC-upplevelse 
helt efter dina önskemål och behov, naturligtvis med full 
integritet.

Custom MC-turer för grupper
Är ni en grupp vänner eller en klubb som gärna vill köra 
tillsammans kan vi erbjuda alla våra standard-turer som en 
enskild resa för just er grupp och när det passar er. 

Vi kan också skräddarsy er tur helt efter era önskemål och 
behov. Vi ordnar individuella gruppturer från 8 motorcyklar 
och uppåt. Custom-turen kan utöver själva MC-resan också 
bestå av många kombinationer av semesterupplevelser. 
Kontakta MC-resor för ytterligare upplysningar och förslag.

Eskorterade grupper
När din grupp/klubb planerar en MC-resa till USA, Kuba 
eller Sydafrika och inte önskar en tur med reseledare men 
önskar friheten av att köra ”basic” kan vi trots allt ordna 
följebil eller en tourguide på turen. Önskar ni en följebil kan 
denna transportera ert bagage, mat & dryck samt diverse 
andra saker. Chauffören är en rutinerad tourguide som kan 
hjälpa er på vägen och samtidigt agera som ”safety car”. 
Om ni däremot önskar köra ”basic” med ert eget bagage på 
motorcykeln kan vi erbjuda en tourguide som följer gruppen 
och samtidigt tar hand om allt det praktiska.

Ring till Jan Boye på telnr +4540167736 eller skicka email till 
info@mc-rejser.dk för ytterligare upplysningar.

Incentive tur/Teambuilding/Upplevelseturer
Är ni inom ett verksamhetsområde som önskar kombinera en 
konferens med upplevelser på 2, 3 eller 4 hjul så arrangerar 
vi ”Incentive resor”, teambuilding eller bara upplevelseturen i 
kombination med motorcykel och eller bil. Vi kan arrangera hela 
resan eller de delar ni önskar. Ge ditt teambuildingarrangemang 
en extra dimension med en stor Harley Davidson motorcykel, 
det blir en upplevelse utöver det vanliga! Vi samarbetar med 
många kända teambuilding-företag där vi skräddarsyr ett 
arrangemang helt efter dina önskemål.  
Kontakta oss för mer information.

Kör själv med Bike & Hotell
Våra kör själv koncept är för den individuelle som önskar 
uppleva allt på egen hand. Paketet kan innehålla uthyrning 
av motorcykel, noga utvalda hotell, och flygbiljetter. Du 
bestämmer själv flyg och hotellstandard. Innan du sätter 
dig på din MC får du en utförlig vägbeskrivning med 
detaljerad karta men du kan alltid välja att köra en alternativ 
rutt. Hotellen kommer att vara förhandsbokade så du skall 
endast lämna en voucher vid incheckning på hotellet. Allt 
du behöver är att möta upp oss vid startpunkten, få din MC 
utlevererad och sen bara köra ut på din resa.

Föredrag
Vill du höra mera av vad som väntar dig håller vi regelbundet 
föredrag runt om i landet för den som önskar närvara. Håll 
ett öga på tid och plats på vår hemsida, www.mc-rejser.dk. 
Är ni en klubb eller en grupp vänner som planerar en MC-tur 
kommer vi gärna ut till er med våra MC-resor föredrag. Håll ett 
öga på vår hemsida eller skicka ett email till info@mc-rejser.dk 
för mer information.

Bikes
På alla våra turer i USA kan vi erbjuda de nyaste Harley 
Davidson modellerna och på utvalda destinationer också den 
klassiska amerikanska modellen ”Indian” samt även på vissa 
orter en Honda Goldwing.

På Kuba varierar MC valet år efter år, se vår hemsida för 
detaljer.

I Sydafrika kör vi på BMW F800GS alternativt F1200G.

I Vietnam kör vi på Honda 250cc.

Kontakta MC-rejser för mer information.
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MC-resor med reseledare
Vi tillhandahåller inte Skandinaviens billigaste motorcykel-resor, vi ger er
Skandinaviens bästa!  

Vi erbjuder er max 15 MC, vi åker inte runt över stock och sten 
med onödigt långa dagsetapper för att genomföra turen på 
snabbast möjliga dagar. Turernas längd och de enkla etapperna 
är väl avstämda så du får maximalt utbyte av alla de storslagna 
upplevelserna som våra turer erbjuder. Vi eftersträvar att 
ankomma till hotellen i god tid före middagen så vi kan pusta ut 
efter dagens etapp, eventuellt i hotellets pool. Detta innebär att 

längden på turen och antalet dagar avspeglar detta.

De flesta av våra turer är med två reseledare, vilket är 
en stor skillnad mot andra arrangörers turer. Hos 

MC-resor blir du väl omhändertagen och blir 
hjälpt genom hela turen genom stad 

och landsbygd. Då kan du uppleva 
de fantastiska känslorna av 

frihet med att själv köra 

på dom amerikanske highways. Du kan antingen välja att följa 
reseledaren eller att köra på egen hand. Får du problem kör du 
snabbt in till sidan och vår följebil kommer att hjälpa dig.

Kvalité
En annan väsentlig punkt är valet av hotellstandard. Hos 
MCresor lägger vi stor vikt på att övernattningen också är en del 
av upplevelsen. Vi väljer ofta hotellen av en extraordinär hög 
standard med den bästa placeringen för att ge din semester 
en extra dimension. Vi använder bl.a. Best Western, Hampton Inn 
och Radisson Blu.



MC-Rejser Grupen
Motorcycle-Travel England

Jan Rowlands
58. Ashleigh Avenue

Egham
Surrey. TW208LA

England
www.motorcycle-travel.uk

Mail: janR@motorcycle-travel.uk
Phone: + 44 77 67 70 761 5

MC-Travel Australia
Nigel Kentish

175 Boorolong Road
ARMIDALE NSW 2350

Australia
www.motorcycle-travel.com.au

Mail: nigel@motorcycle-travel.com.au
Phone: +61 041299 7816

Motorcycle-Travel Sweden
Travel Point

Janne Trollsås
Box 1396

S-251 13 HELSINGBORG
Sweden

www.motorcycle-travel.se
Mail: janne@travelpoint.se

Tel: +46 42 372020

Motorcycle-Travel USA
Tom Painter.

www.motorcycle-travel.us
Phone: +1 858.254.2302

Mail: tom@motorcycle-travel.us

Möt våra guider
Ditt ”tour team” är en nyckelfaktor för en lyckad semester. På våra turer blir gruppen 
guidad av en erfaren Harley Davidson guide samt en ännu mer erfaren tourguide 
som följer efter gruppen i pickupen.

Dessa män och kvinnor som hjälper oss på turen gör det inte för någon vinning, 
utan älskar att köra Harleys och vill dela deras passion med dig samt dela alla stor-
slående upplevelser, fantastiska scenerier och den genomgående gästfriheten vi 
möter under vägen. Välkomna till en fantastisk upplevelse!

MC-Rejser
MC-Rejser
Nøglegårdsvej 20, Vassingerød
DK-3540 Lynge
Telefon/Phone +45 7221 7111
Cvr. nr. 36481234

info@MC-Rejser.dk  ·  www.mc-rejser.dk Teknisk arrangör: Travel Point AB

Jan Boye
VD och Tourguide

Therese
Marketing manager og 
assisterende Tourguide

Klaus
Tourguide

Janne
Vår man i Sverige och 

Tourguide

Jan R. 
Vår man I England och

tourguide 

Nigel
Vår mand I Australia

Tom
Vår man I USA och

Tourguide

Bent 
Tourguide


