MOTORCYKELRESOR

USA, Kuba, Vietnam, Colombia och Sydafrika
TURPROGRAM 2018-2019
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www.mc-rejser.dk

RESEPROGRAM 2018-2019

Route 66 – The Mother Road
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 följebil.
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Observera att priset inkluderar fria dryckesvaror
från följebil, guidad sightseeingtur i Chicago och
Los Angeles, Hollywood, Beverly Hills, Santa Monica, Venice Beach mm
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8 – 23 juli 2018
7 – 22 juli 2019

Pris per person i delat dubbelrum:
Förare av MC Big Twin: 						
Förare av bil midsize.					
Passagerare					
Enkelrumstillägg:						
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16 dagar inkl Las Vegas

Ho

Route 66 Summer Special

e

Inkluderad
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SEK 46.800
SEK 39.500
SEK 27.400
SEK 8.600

Vi reserverar oss för prisändringar till följd av valutaändringar, flygskatter, ändringar av utresedatum samt slutsålda resor.
Vi förbehåller oss rätten att ställa in en resa på grund av för få anmälningar.

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.
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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

Best of The West
18 dagar

Observera att priset inkluderar fria dryckesvaror
från följebil, guidad sightseeingtur i Los Angeles,
Hollywood, Beverly Hills, Santa Monica, Venice
Beach mm

29 aug. – 15 sep. 2018
3 – 20 sep. 2019

Priser per person i delat dubbelrum:
Förare av MC big Twin:						
Förare av bil convertible.						
Passagerare:						
Enkelrumstillägg:					

… en värld av upplevelser på två hjul.

SEK 51.000
SEK 43.800
SEK 31.300
SEK 10.500
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Florida – The Sunshine State

(+ Daytona Bike Week 2019)

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 Floridahalvön 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.

Florida 2018

12 dagar
23 mar. – 3 apr.
Priser per person i delat dubbelrum:
Förare av MC Big twin		
Förare av bil Convertible		
Passagerare		
Enkelrumstillägg		
Påsketilllägg (mars 2018)		

6. – 17. nov.
SEK 31.900
SEK 28.000
SEK 22.000
SEK 7.700
SEK 2.000

Florida 2019

Observera att priset inkluderar fria dryckes
varor från följebil, Airboat tur i Everglades
och inträde till Kennedy Space Center mm.

12 dagar
26 feb. – 9 mar. 30 okt. – 10. nov.
Priser per person i delat dubbelrum:
Förare av MC Big twin		
SEK 31.900
Förare av bil Convertible		
SEK 28.000
Passagerare		
SEK 22.000
Enkelrumstillägg		
SEK 7.700
Forläng med 3 dagar Daytona Bike Week
8 – 11 mar. 2019
Tillägg förare av MC SEK 7.700
Tillägg bil
SEK 4.140
Tillägg passagerare
SEK 2.660
Enkelrumstillägg SEK 3.400

Inkluderad
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Vi reserverar oss för prisändringar till följd av valutaändringar, flygskatter, ändringar av utresedatum samt slutsålda resor.
Vi förbehåller oss rätten att ställa in en resa på grund av för få anmälningar.
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Kust till Kust – the big crossing
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 cowboystäder 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.
Observera att priset inkluderar fria dryckesvaror från följebil, guidad sightseeing tur i Los Angeles, Hollywood, Beverly Hills, Santa Monica mv, guidad Swamp Cruise Louisiana,
flodkryssning på Mississippi, guidad tur Fort Alamo, inträde
till Titan raket silo och Judge Roy Beam Museum mm.

Inkluderad

Kust till Kust
20 dagar

as

ot

e ll

i särkl

as

s

i särkl

s

e ll

H

H

ot

10 – 29 april 2018
8 – 27 april 2019

Priser per person i dubbelrum:
Förare av MC Big twin					 SEK 49.200
Förare av bil Convertible					 SEK 46.000
Passagerare					
SEK 32.700
Enkelrumstillägg					
SEK 13.700

… en värld av upplevelser på två hjul.
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Sydstaterna- Jazz, Soul & Rock’n’Roll
Blue Ridge Parkway och Dragon Tail
17 dagar
med skön musik och 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

Best of the South
17 dagar

30 april – 16 maj 2018
6 – 22 maj 2019
Priser per person i delat dubbelrum:
Förare av MC Big Twin.		
SEK 49.000
Förare av bil convertible		
SEK 43.200
Passagerare		
SEK 27.500
Enkelrumstillägg:		
SEK 12.200
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Vi reserverar oss för prisändringar till följd av valutaändringar, flygskatter, ändringar av utresedatum samt slutsålda resor.
Vi förbehåller oss rätten att ställa in en resa på grund av för få anmälningar.

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.

Western Highlights deluxe

20 dagar
3 – 22 juni 2018
		
3 – 22 juni 2019
Priser per person i delat dubbelrum:
Förare av MC Big twin:		
SEK 53.700
Förare av bil convertible		
SEK 49.000
Passagerare:		
SEK 33.100
Enkelrumstillägg:		
SEK 15.700

Inkluderad
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… en värld av upplevelser på två hjul.
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California Highway 1
11 dagar genom bl a Death Valley, Yosemite
och längs Stillahavskusten på Highway 1
Var med i eller gör din egen roadmovie på Harley där höjdpunkterna står i kö! Besök Las Vegas glittrande neonskyltar, hisnande
Death Valley, legendariska Glaciers Point i Yosemite, Golden Gatebron, San Francisco och cruisa på Highway 1 längs Stilla havet till
Los Angeles.
Inkluderad

California Hwy1
11 dagar

12 – 22 jun. 2018 , 5 – 15 sep. 2018
12 – 22 jun. 2019, 10 – 20 sep. 2019
Priser per person i delat dubbelrum:
Förare av Sportster 883 eller likn.					
SEK 35.200
Förare av MC Big Twin.					
SEK 38.500
Förare av bil convertible					
SEK 34.500
Passagerare					
SEK 24.200
Enkelrumstillägg:					
SEK 10.800
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Vi reserverar oss för prisändringar till följd av valutaändringar, flygskatter, ändringar av utresedatum samt slutsålda resor.
Vi förbehåller oss rätten att ställa in en resa på grund av för få anmälningar.

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

Canyonlands

3 – 14 juni 2018
3 – 14 juni 2019

Priser per person i delat dubbelrum:
Förare av Sportster 833					
Förare av MC Big Twin					
Förare av bil convertible					
Passagerare					
Enkelrumtillägg:					
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… en värld av upplevelser på två hjul.

SEK 33.500
SEK 35.100
SEK 33.200
SEK 24.500
SEK 8.200
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Arizona – Vilda Västern –
otroligt härlig bergskörning
Det allra bästa av Kalifornien - Arizona - Nevada

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 cowboy-städer, öken och tjusiga nationalparker, innehåller alla de 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.

HD-Sportster 883cc Förare: 		
HD - 1600 cc - Förare: 		
Förare av bil midsize		
Passagerare på MC: 		
Enkelrumstillägg: 		

17 – 29 sep. 2018
22 sep. – 4 okt. 2019
från SEK
35.200
från SEK
38.500
från SEK
34.700
från SEK
23.200
från SEK
8.800
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Vi reserverar oss för prisändringar till följd av valutaändringar, flygskatter, ändringar av utresedatum samt slutsålda resor.
Vi förbehåller oss rätten att ställa in en resa på grund av för få anmälningar.
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13 dagar

H

Observera att priset inkluderar fria dryckesvaror från följebil, guidad sightseeingtur i
Los Angeles, Hollywood, Beverly Hills, Santa
Monica, Venice Beach mm

Arizona

s

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

Inkluderad
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Rocky Mountain,
Yellowstone, Little Big
Horn och Sturgis
USA’s Best Mountain Roads and most
beautiful scenery
Colorado, Wyoming, South Dakota och Montana. Denna nordliga del
av USA bjuder på naturupplevelser i absolut världsklass och något av
den absolut bästa MC körning du kan föreställa dig. Att passera Rocky
Mountain på motorcykel är en obeskrivlig upplevelse, för att inte tala
om det imponerande djurlivet och de sprutande gejsrarna i USA:s
största nationalpark Yellowstone. De stora natursköna upplevelserna
väntas under denna fantastiska resa som år 2018 kombineras med 2
dagar vid Sturgis-The Black Hills Bike Rally.
Från 2019 kan Sturgis mötet köpas som tillägg.
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Sturgis Deluxe
14 dage

1 – 14 aug. 2018
Priser per person i delat dubbelrum:
Förare av MC Big Twin			 SEK 50.700,Förare av bil midsize			 SEK 46.000,Passagerare på MC:			 SEK 32.700,Enkelrumstillägg:
		 SEK 13.700,18 juli – 1 aug. 2019
Priser per person i delat dubbelrum:
Förare av MC Big Twin:			 SEK 42.700,Förare av bil midsize			 SEK 39.900,Passagerare på MC:			 SEK 29.500,Enkelrumstillägg:
		 SEK 10.900,Tilköpp av Sturgis
1 – 6 aug. 2019
Förare av MC			 SEK 13.080,Passager			 SEK 5.600,Enkelrumstillägg: 			 SEK 8.800,-
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Inkluderad

… en värld av upplevelser på två hjul.
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VIETNAM

KUBA

Bli en del av Vietnam ...

Socialism och salsa.

... när du kommer tätt inpå befolkningen – natur och kultur.

Landet med mer än 50 års socialistiskt styre, styrd av Fidel Castro och hans senaste
bror Raul Castro. Vem känner inte igen namnen som Camilo Cienfuegos eller Che
Guevara, två av revolutionens söner. Det land där David, som en annan, har stirrat på
den amerikanska Goliath-nålen 1959, utan att ens bryta sig efter en Swine Bay-affär
och den ryska / kubanska / amerikanska missilkrisen 1962. Allt detta i blandning
med den karibiska glädjen, de soliga dagarna och varma kvällarna och det kubanska
folkets munterhet gör Kuba till ett av världens mest kontrastrika länder.

Vietnam är ett land som erbjuder otroligt mycket kärlek trots landets historia om krig och
förstörelse till kontroverser och ockupationer i många år.
Vi kommer under denna färd att resa genom nästan oberörda byar, där vattenbufflar fortfarande tillgodoses som den viktigaste energikällan.
Vi har en lokal guide på MC och en passagerarbil som följer oss längst med vägen och
här finns inte plats för mer än 10 gäster på MC – då vi kör i relativt små motorcyklar. Alla
passagerare kommer att sitta i följebilen på denna del av rutten.

Vietnam 15 dagar

Inkluderad

Rejsedatum:			
9. – 23. nov. 2018
				
15. - 29 mar. 2019
Priser per person i delat dubbelrum:
Förare av Honda 125/250cc
SEK 35.330,Förare av Honda 400cc
SEK 38.700,Passagerare
SEK 28.450,Tillägg för enkelrum (inte homestay).
SEK 3.200,-

Inkluderad

Resedatum:
gå in på www.mc-rejser.dk
Priser per person i delat dubbelrum:
Förare av motorcykel BMW F700GS från SEK 41.900,Passagerare
från SEK 33.690,Enkelrumstillägg
från SEK 5.690,-

NEW ZEALAND

SYDAFRIKA

En värld för sig…

The big Epic tour,

Nya Zeeland är en värld för sig, där upplevelserna sträcker sig från regnskog till snöiga
bergslandskap, från sandiga öknar till bördig jordbruksområden och fantastiska vingårdar. Från hisnande kustvägar med palmer till vulkanområden med fasor, längs vackra
sjöar, floder och storslagna vattenfall. Ett landskap som överträffar allt på bara 20 dagar.

Det bästa Sydafrika kan erbjuda på alla tänkbara sätt. Detta är vårt flaggskepp i Sydafrika, här du får uppleva det bästa landet har att erbjuda. Varje dag är fylld med upplevelser
i världsklass.

Vi besöker både norra och södra ön och städerna som Auckland, Coromandel, Rotorua,
huvudstaden Wellington och vi korsar Cook Strait med den lokala färjan.
Det är bra - det är väldigt trevligt - det är oerhört fint - ja det är helt enkelt obeskrivligt
vackert.

New Zealand 21 dagar

Resedatum:
gå in på www.mc-rejser.dk
Priser per person i delat dubbelrum:
Kategori 1: Suzuki DL650,
Honda , Yamaha 650cc
SEK 64.800,Kategori 2: BMW 700 GS
SEK 65.500,Kategori 3: BMW 800GS
SEK 68.800,Kategori 4: BMW R1200GS / R1200RT
SEK 78.800,Tillägg av enkelrum
SEK 7.800,Pris mc-passagerare/bil-passagerare
SEK 43.600,-
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Kuba 10 dagar

Inkluderad

Southern Spear tour
När du kör mot de stora vida vägarna på Highweld platån, kommer du att uppleva några
fantastiska dagar. Längst vägen utforskar du de legendariska bergen, kullar, passager
och vägar i norra Drakensbergen.

The big Epic tour,
20 dagar där du kommer nära inpå den afrikanska
naturen. Priser från USD 7.990 Exklusiv flyg.

Southern Spear tour,
12 dagar på en oförglömliga resa.
Priser från USD 4.990 Exklusiv flyg.
För ytterligare information, se www.mc-rejser.dk

Vi reserverar oss för prisändringar till följd av valutaändringar, flygskatter, ändringar av utresedatum samt slutsålda resor.
Vi förbehåller oss rätten att ställa in en resa på grund av för få anmälningar.
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Himalaya

Hearts of Colombia og Giant Loop of Colombia

The High Himalaya Tour

Spektakulära bergsvägar och vackra bergspass i Andesbergen, i kombination med friska
vindar och autentiska byar och underbara människor, det är bara Colombia.

Denna tur är definitionen på extrem motorcykel resa. Körandes på en Royal Enfield
500 bullet kommer du att få uppleva några av världens mest avlägsna plats som den
fantastiska Spiti-dalen och världens högsta MC platå, Khardung La som ligger 5.600m
över havet.

Hearts of Colombia 15 dagar:

Resedatum 2018:		
19-28 oktober
Priser per person i delat dubbelrum:
Pris mc-förare från
USD 3.999,Pris passagerar från
USD 1.999,Enkelrumstillägg:
USD 450,-

Giant loop of Colombia 17 dagar:

High Himalaya Tour 16 dage

Resedatum 2018:
1-7 april och 7-23 sep.
Priser per person i delat dubbelrum:
Pris mc-förare från
USD 5.499,Pris passagerar från
USD 2.750,Enkelrumstillägg
USD 800,-

Resedatum 2018:
7-22 juli
Resedatum 2019:
12-27juli
Priser per person i delat dubbelrum:
Förare på motorcykel
USD 4.830,Enkelrumstillägg
USD 600,-

Bemærk ovennævte pris er eksklusiv fly.

Vänligen notera, priset ovanför är exklusiv flyg.

USA med bil

Som agent for USA’s största biluthyrningsfirma; Alamo Car
Rental, kan MC-Rejser erbjuda dig ett brett utbud och de
bästa priserna för hyrbil i USA.
Du kan välja att delta på vår guidade motorcykel tur i bil,
vilket innebär att du deltar under en komplett roadtrip med
en reseledare samt ett gäng andra glada motorcyklister. Här
är allt arrangerat för dig och du följer med gruppen hela
vägen runt. Vi kan också hjälpa dig att skräddarsy din USA
resa med bil eller motorhome, det behöver inte kosta en
förmögenhet att köra runt i USA.

Vad sägs om 7 dagar till Florida i november 2018 för 4
personer, inklusive flyg från Köpenhamn, mellanstor hyrbil
med fria km inklusive helförsäkring, delad dubbelrum för 4
personer samt alla skatter och avgifter från endast Kr. 34.995,Önskar du att hyra en bil och köra runt på egenhand så
hjälper vi naturligtvis till med detta också.
Skicka ett mejl till info@mc-rejser.dk eller ring på
(+45) 72 21 71 11 och få ett peliminärt reseförslag.

… en värld av upplevelser på två hjul.
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V.I.P. – Custom – Eskorterade grupper
V.I.P. resa

Kör själv med Bike & Hotell

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.

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.

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.

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 senaste Harley
Davidson modellerna och på vissa utvalda destinationer även
den legendariska Indian modellen.
På alla våra övriga destinationer varierar mc-utbudet från
plats till plats och från år till år. Se vår hemsida
www.mc-rejser.dk för ytterligare information
www.mc-rejser.dk

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.
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Vi reserverar oss för prisändringar till följd av valutaändringar, flygskatter, ändringar av utresedatum samt slutsålda resor.
Vi förbehåller oss rätten att ställa in en resa på grund av för få anmälningar.

MC-resor med reseledare
Vi tillhandahåller inte Skandinaviens billigaste motorcykel-resor, vi ger er
Skandinaviens bästa, där resenär och upplevelsen är i fokus- och vi erbjuder det
billigaste med alla extra tjänster och antal resdagar som inkluderas.
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.
Alla våra guidade turer är planerade med ett enda mål: att göra
din resa och motorcykelupplevelse till den bästa tänkbara, där
du bara ska njuta av din semester och ditt MC-äventyr. Allt det
praktiska tar vi hand om.
Enjoy your holiday and
motorcycle experience to
the max – we take care of
the rest.

… en värld av upplevelser på två hjul.
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MC-Rejser Gruppen
Motorcycle-Travel England
Jan Rowlands
www.motorcycle-travel.uk
Mail: janR@motorcycle-travel.uk
Phone: + 44 77 67 70 761 5
MC-Travel Australia
Nigel Kentish
www.motorcycle-travel.uk
Mail: nigel@motorcycle-travel.com.au
Motorcycle-Travel Sweden
Travel Point
Janne Trollsås
www.mc-rejser.se
Mail: janne@travelpoint.se
Tel: +46 42 372020

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 storslående upplevelser, fantastiska scenerier och den genomgående gästfriheten vi
möter under vägen. Välkomna till en fantastisk upplevelse!

Jan Boye

Lone

VD och tour guide

Marketing manager och
tour guide

Motorcycle-Travel USA
Tom Painter.
www.motorcycle-travel.uk
Mail: tom@motorcycle-travel.us

Jan R.

Nigel

Vår man I England och
tour guide

Vår man I Australia
och tour guide

Janne
Vår man i Sverige och
tour guide

Tom
Vår man I USA och
Tour guide

Jørgen
Tour guide i Kuba
och USA

MC-Rejser

Kælderbjerg Park 39
DK-321 0 Vejby
Telefon/Phone +45 7221 7111
Cvr. nr. 36481234
info@mc-rejser.dk · www.mc-rejser.dk

Teknisk arrangör: Travel Point AB

