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Resa på motorcykel i Europa

Packning
Många upplever att en cykel faktiskt ligger bättre på 
vägen med än utan packning, men det förutsätter att 
man packar rätt. Numera finns speciella plastpåsar 
som det går att pressa luften ur. Fungerar bra och gör 
att kläder m.m. tar litet plats. Tumregeln är att man 
packar tunga saker så långt ner och fram som möjligt. 
Packa aldrig på framgaffeln. Erfarenheten är att 
packremmar håller utvändigt bagage på plats mycket 
bättre än gummiremmar. Packremmar kan man köpa på 
sportaffärer för en rimlig peng. Det är viktigt att bagaget 
sitter ordentligt. Tänk vad en sovsäck i hjulet i 130 km/h 
kan ställa till med! Eller vad som sker när nylon faller 
ner på avgasröret.
 

Papper
Dessvärre är det en del papper man måste gå igenom 
om man ska åka på semester i utlandet. Även om 
passkontrollerna inom EU-länderna så gott som 
försvunnit är ett giltigt pass en nödvändighet. Tillse att 
du har registreringsbeviset i original med dig, i vissa 
länder kommer du överhuvudtaget inte in om du saknar 
det. Motorcykeln skall vara helförsäkrad. Skulle man 
bli utsatt för ett haveri eller en olycka är hemfrakten 
mycket kostsam. Hör med försäkringsbolaget. I 
vissa länder måste du ha med dig en internationell 
försäkringsbekräftelse, så kallat ”grönt kort” som fås 
av försäkringsbolaget. Nya EU-regler har gjort att varje 
försäkringsbolag inom EU måste ha en representant i 
respektive land, vilket underlättar för dig om du råkar ut 
för skada.
Reseförsäkring är också ett måste och kostar nästan 
ingenting. Men ofta är den inbakad i din hemförsäkring. 
Kontrollera vad den täcker. Skadeanmälanblankett är 
bra att ha om olyckan skulle vara framme. Bör finnas 
hos försäkringsbolaget. Se till att du har telefonnumret 
till SOS i Köpenhamn med dig. Finns i SMC-boken. Det 
finns otaliga lösningar på problemet resevaluta. De flesta 
väljer nu för tiden en plastkortsvariant som ger tillgång 
till lokal valuta hela dygnet runt. 

Denna information är gjord för dig som skall på 
motorcykelsemester i Europa för första gången. Vi 
har samlat några praktiska tips, checklista samt lite 
olika turförslag i det här häftet. Förslagen baseras på 
övernattning i tält och under tak. 
Turerna innehåller körning på både motorväg och 
landsväg. Dagsetapperna bör du bestämma själv, 
beroende på väder och dagsform. 
Detta är bara några förslag, det finns självklart 
hundratals andra lika fina vägar. Observera att nästan 
alla turförslagen kan startas (och avslutas) från i stort sett 
vilken färjehamn som helst på väst/sydkusten av Sverige. 
Det är bara att välja. 
Skriften är menad som ett tillägg till SMC:s 
reseinformation som finns i SMC-boken, där det finns 
mer detaljerade upplysningar om vad som krävs för olika 
länder, träffar, övernattningsställen osv. Dessutom dyker 
det hela tiden upp olika tips och nyttig reseinformation i 
vår medlemstidning MC-Folket. 
Titta även in på vår hemsida www.svmc.se där det finns 
en massa tips under ”Travel”. Har du ytterligare frågor, så 
känn dig fri att kontakta SMC kansli. 

Före avresa
Det är självklart viktigt att motorcykeln är i gott skick. 
Motorvägskörning i varmt sommarväder, med full 
packning och i hög hastighet är en stor belastning för 
både motor och drivdelar. Helst bör du göra en helservice 
på din motorcykel före resan. Byt i alla fall motorolja 
och filter. Det är inte dumt att använda 20/50 olja om 
man ska köra i sydliga temperaturer. Är kedjan sliten 
bör den bytas, kedjehaveri i motorvägshastigheter är en 
traumatisk upplevelse!
Gammal bromsvätska (mer än 2-3 år gammal) kan också 
ge obehagliga upplevelser. 
Man bör definitivt inte åka hemifrån med slitna däck. 
Det är otroligt vad mycket vatten det kan ligga på 
Autobahn när det kommer ett ordentligt regnväder 
och vattenplaning är inte kul. Kom också ihåg att hög 
hastighet och tung last kräver mer luft i däcken. 
Titta i instruktionsboken! Lagningsgrejor för slanglösa 
däck, inklusive luftpatroner kan bli nödvändigt om 
olyckan är framme.
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På färja
Det är säkert inte någon som tycker det är kul att 
balansera en ovan och tung motorcykel i passager 
in på en trång färja! Ta det med ro och bli inte 
uppjagad - det blir ditt problem om det sker något. 
Surrningsmöjligheterna är mycket olika från färja till 
färja. De fästrep och snörning som färjan erbjuder kan 
vara väldigt skitiga. Använd egna rep eller remmar. Fäst 
ordentligt i båda sidor av cykeln och dra åt ner mot däck. 
Har du stöd som sprätter upp av sig själv så fäst en rem 
mellan stöd och framhjulet. Gummiklossar framför och 
bakom hjulen. Slarva inte med surrningen av cykeln, det 
är inte kul att hitta den uppstöttad av en bil eller något 
räcke - och kom ihåg: rederiet tar inget ansvar. Surrar du 
ordentligt kan du sova tryggt även om det blir lite sjögång 
på turen. En del rederier har, för en billig penning, en 
speciell försäkring som gör att du kan försäkra bort 
självrisken på din vagnskadeförsäkring om något skulle 
hända. Kolla det när du bokar.

Motorväg
Det europeiska motorvägssystemet binder samman de 
stora städerna och är perfekt för långa transportetapper. 
Men, hör inte på dem som skryter om marschhastigheter 
på 200 km/h. För det första är det bara Tyskland som 
har ”fri” fart och för det andra är det så mycket trafik att 
realistisk marschfart är runt 130 km/h - som också är 
den hastighet fabrikanterna av packfickor/toppbox anser 
som trygg. Dessutom blir man otroligt sliten av att köra 
aggressivt. 
Kom ihåg att du kan få rejäla böter om du kör mellan 
bilar i köerna i Tyskland. Kö heter förresten stau och 
sådana finns det gott om på sommaren. 
Lastbilar har körförbud på helgerna, men då kommer 
husvagnarna istället. 
Som nämnts förut: Det kan bli otroliga vattensamlingar 
på motorvägarna när det regnar. Motorcyklarna 
försvinner nästan i vattensprutet - var mycket försiktiga 
vid sådana förhållanden - det är inte roligt att hamna i 
en seriekrock med 15-20 bilar! Du är lättare att se om du 
har en fluorescerande regnklädsel.
Backspegel och blinkers används hela tiden annars 
kan du fort bli skickad av vägen. Se det som så att 
motorvägskörning i hög hastighet och tät trafik är ett 
sorts spel, trafikspelet. Därför försök att förstå spelet, följ 
samma regler som de andra spelarna och kommunicera 
med dem under vägen. Då kör du tryggt - dessutom är det 
kul! 
Det är inte så konstigt om cykeln plötsligt börjar förbruka 
lite olja vid långa etapper på motorväg, så kolla oljan med 
jämna mellanrum. Kör ni flera tillsammans är det bra att 
avtala tid om en mötesplats, t ex en bensinstation, innan 
man ger sig ut på nästa etapp. Det finns otaliga historier 

om folk som missat varandra i Hamburg och inte setts 
mer under resan. Det är väl ett mindre problem numera 
när ”alla” har mobiltelefoner. Att köra slut på bensinen på 
motorvägen är både dumt och dyrt och dessutom strängt 
förbjudet, så tanka hellre lite oftare även om du tror det 
räcker. Det är ca 50-60 km mellan varje bensinstation på 
motorvägen. 

Övernattning/ekonomi
Motorväg är OK för transport, men skall man se och 
uppleva något bör man välja att köra på landsvägarna. 
Det är ju också här övernattningsställena finns - 
antingen man väljer värdshus eller camping. Kom ihåg 
att det är svårt att hitta övernattning efter kl 20.00! Är 
du orolig över att få cykeln stulen brukar det finnas 
möjlighet att parkera i garage eller på bakgården till 
övernattningsstället. Priserna i Västeuropa har stigit 
mycket de sista åren och har de kommit ifatt och till 
och med passerat Sveriges i vissa fall. Detta gäller både 
bensin, övernattning och måltider på restaurang. Ett 
dubbelrum i Nordtyskland är svårt att få tag på under 
50 euro  (ca 500 kr) och ”biff middag” kostar ca 12 euro 
(120- 130 kr). Det är billigare i Östeuropa. Kom ihåg 
att det är avgiftsbelagt att köra på motorväg i Italien, 
Spanien, Schweiz, Frankrike, Österrike, Slovakien, 
Grekland, Serbien och Montenegro, Portugal, Slovenien, 
Tjeckien, Kroatien, Makedonien, Ungern och Bulgarien. 
I vissa länder köper man ett märke vid gränsen, i andra 
betalar man vid påfart/avfart. Hur mycket pengar går det 
då åt på en två veckors Europatur? Beror naturligtvis på 
turens längd och vilka krav man ställer på komfort och 
standard, men man klarar sig med 18-25 000 kr på 2 
personer. Då är det lite camping och lite ”Gasthof”.
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Resmål
Att komma med tips på sevärda ställen är farligt - och 
egentligen helt onödigt. Halva nöjet med att köra cykel 
är att åka på måfå. Vi tar i alla fall chansen att tipsa 
om några klassiker: Mc-campingen i Heiligenblut/
Österrike, där man nästan alltid träffar folk från Norden, 
Madonnaträffen i Norditalien, en helig cirkus med 
motorcyklar inne i Domkyrkan och parad med upp till 10 
000 cyklar och till slut Garry`s Bonnski Bar i byn Lloret 
de Mar i Nordspanien, en fristad för motorcyklister från 
hela Europa. Men för all del, det finns drösvis med andra 
lika fina resmål. Det allra roligaste är kanske att upptäcka 
dem på egen hand! Kom ihåg att få med dig din SMC-
BOK då är det lättare att hitta väg, plats och övernattning 
under vägen. SMC-boken är gjord av motorcyklister för 
motorcyklister. 
Då återstår bara att önska en god resa. Det är fantastiskt 
fint att få rulla ombord på en färja eller köra över 
Öresundsbron, med kurs mot kontinenten.

Tyskland - Rhendalen/Moseldalen
Färja från Göteborg till Fredrikshamn. Fredrikshamn 
(DK) - Ålborg - Viborg - Holstebro - Ringköbing - längs 
kusten till Hvide Sande, en mysig liten fiskeby med 

goda badmöjligheter - Varde - Ribe - Tönder - Husum 
(D). Husum är en liten mysig kuststad där det är fint 
att övernatta. Bra camping strax utanför byn. Enorm 
skillnad på ebb och flod. Husum - Heide - Brunsbüttel 
- Glückstadt - färja över floden Elbe - Hemmoor - 
Cuxhaven - Langen - Bremerhaven - färja över floden 
Weser - Nordenham - Oldenburg - Leer - Winschoten 
(NL) - Groningen - Leeuwarden - Den Helder - Hoorn. 
Hoorn är en gammal vacker stad, fint att övernatta.
Hoorn - Enkhuizen - Lelystad - Harderwijk - liten väg 
igenom en naturpark över till Apeldoorn. ”Vackert”. 
Apeldoorn - Arnhem - Nijmegen - Hertogenbosch - 
Eindhoven - Valkenswaard - Hasselt (B) - Tongeren 
- Liege - småvägar söderöver mot Bastogne. Fint att 
övernatta i någon av småstäderna längs vägen.
 Bastogne - Ettelbruck (LUX) - Echternach - Bitburg 
(D). Du kör nu in i området Eifel, med något av 
de finaste motorcykelvägarna i hela Tyskland. Kör 
småvägar norröver mot Blankenheim. Därifrån ned 
till Nürburgring. Flott racing museum. Möjligheter att 
få provköra den gamla banan. Nürburgring - Ulmen 
- Motorvägen söderut till Trier. Därefter norrut på 
västsidan av floden Mosel till Cochem. En vacker liten 
stad helt nere vid floden. Fint att övernatta. Fantastisk 
borg rätt ovanför stan.
Cochem - Koblenz -  längs östsidan av floden Rhen 
till Wiesbaden - Frankfurt - Fulda - Norröver 
Autobahn A7 till Kassel. Ta av till Münden och kör 
norröver till Beverungen/Lauernförde. Här ligger mc-
övernattningen Villa Lövenhertz. Gammal fin villa bara 
för motorcyklister. Beverungen - Höxter - Hameln - in 
på motorvägen vid Steinbergen - Hannover - in på A7 
norröver mot Hamburg - Lübeck. Ta av vid Neustadt, kör 
mot Eutin - Plön - Kiel - Eckernförde - Kap-peln. Här är 
det fint att övernatta. Möjlighet för sightseeing med båt. 
Kappeln - Gelting - färja till Fåborg (DK) - Svendborg - 
ut på Langeland - norröver till Lohals - färja till Korsör 
- motorväg till Köpen-hamn. Här är det fint att tälta på 
Bellahöj, mitt i centrum.
Köpenhamn - Helsingör - färja till Helsingborg, alt. 
Öresundsbron.
 

Österrike - Nord-Italien
Färja från Göteborg till Fredrikshamn (DK) - Ålborg - 
Randers - Århus - Vejle - Kolding - Kruså - Autobahn 
A7 (D) söderöver mot Hamburg - Hannover - Hildesheim 
- Northeim. Tag avfarten mot Northeim West och kör 
mot Beverungen/Lauernförde. Här ligger övernattningen 
Villa Lövenhertz. Fin gammal villa endast för motor-
cyklister.
Beverungen - Münden - ut på A7 - söderöver mot Bad 
Hersfeld - Fulda - Würzburg - Nürnberg - Ingolstadt 
- München - Rosenheim - Kufstein (A) - Wörgl - 
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Kitzbühel. Det kända vintersportstället har goda 
övernattningsmöjligheter. 
Kitzbühel - över Pass Thurn - Zell am see - Glockner 
Alpen Strasse (Gross Glockner) - Heiligenblut . Här 
ligger en bra mc-camping där det är möjligt att träffa 
andra Nordbor. Fin utgångspunkt för dags-turer. 
Heiligenblut - Lienz - Dobbiaco (I) - Brunico - Bolzano 
- Trento där du tar av från motorvägen  sydväst mot Arco 
- Riva di Garda. Mycket vacker stad vid Gardasjön. Fint 
att övernatta. Riva di Garda - Salo - in på motorvägen 
mot väst vid Brescia - Bergamo - Lecco - Mandello 
de Lario. Liten stad vid sidan av Comosjön. Här ligger 
Moto Guzzi-fabriken, och många svenska Guzzi-förare 
kommer förbi här på sommaren. Flott camping norr om 
stan. Goda badmöjligheter. Stanna några dagar och ta 
turbåten över till byn Como. Fantastisk upplevelse! Fin 
utgångspunkt för dagsturer.
Mandello - längs sjön norröver mot Colico - Dongo - 
Menaggio - Lugano (CH) - Bellinzona - nordväst till 
Airolo - över St:Gotthardpasset (ej tunneln) - Andermatt 
- Erstfeld - Flüelen - Schwyz - längs sydkanten av Zuaer 
See till Küssnacht. Vacker liten stad med övernattning. 
Küssnacht - Cham - Zürich - Winterthur - Schaffhausen, 
där floden Rhen rinner - Singen (D) - norröver 
motorvägen till Rotweil. Bra att övernatta. Rotweil - 
längs väst av Neckar - småvägar genom landskapet 
Schwartzwald - upp till Karlsruhe - Mannheim. Nordväst 
till Mainz - Wiesbaden och ner östsidan av floden Rhen. 
Goda övernatt-ningsmöjligheter i städerna längs floden. 
Koblenz - Köln - Dortmund - Münster - Osnabrück - 
Bremen - Ham-burg - Kiel.  Färja hem till Göteborg från 
Kiel.

Norditalien - Franska Rivieran
Färja från Göteborg till Fredrikshamn (DK) - Århus - 
Vejle - Kolding - Kruså - Autobahn A7 (D) söderöver 
mot Hamburg - Hannover - Hildesheim - Northeim. 
Kör av mot Northeim West och Kör mot Beve-rungen/
Lauenförde. Här ligger mc-övernattningen Villa 
Löwenhertz. Fin gammal villa, övernattning endast 
för motorcyklister. Beverungen - Münden ut på A7 
- söderöver mot Bad Hersfeld - Fulda - Würzburg - 
Nürnberg - Ingolstadt - München - Rosenheim - Kufstein 
(A) - Schwas - Innsbruck. Goda övernattningsmöjligheter. 
Det kända vintersportorten ligger vackert till och har 
många sevärdheter. 
Innsbruck - över Brennerpasset - Vipiteno (I) - 
Bressanone - Bolzano - kör av motorvägen och åk 
västeröver mot Appiano över Mendola-passet - Revo - 
Male - Vermiglio - Tonalepasset - Edolo - Apricapasset 
- Sondrio - Morbegno - Colico - längs östra sidan 
av Comosjön till - Mandello de Lario. Liten stad 

vid stranden av Como-sjön. Här ligger Moto-Guzzi 
fabriken, och många Guzzi-förare tar vägen förbi 
här på sommaren. Fin camping norr om stan. Goda 
badmöjligheter. Stanna några dagar och ta turbåten till 
byn Como. Fantastisk upplevelse! Fin utgångspunkt för 
dagsturer. 
Mandello - Lecco - Monza, där den kända motorbanan 
ligger - Milano (passa på att köra ringvägen runt 
staden - pröva för allt i världen inte att köra igenom!!) - 
Alessandria. Här arrangeras den kända Madonna-träffen, 
andra helgen i juli. Passar det med tiden så dra dit! Över 
10,000 deltagare, välsignelse av motorcykel i domkyrkan. 
Alessandria - Ovada - Voltri - Savona - övernattning i en 
av de små kust-städerna mellan Savona och Imperia. 
Imperia - San Remo - Menton (F) - Monaco. Hamnen i 
Monaco är väl värd att besöka. Kustvägen förbi Nice till 
det lilla stället Biot. Här ligger stråk och camping helt 
nere vid Medelhavet. Bra utgångspunkt för dagsturer, t ex 
till Cannes och St.Tropez som ligger lite västerut.
Biot - Cannes - Grasse - Kejsarvägen (Route Napoleon) 
genom det östliga Provence förbi - Castellane - Digne 
- Sisteron - Serres - La Croix-Haute - Grenoble - 
Chambery - Aix-les-Bains. Ligger vackert till. Bra 
camping. Aix-les-Bains - Annecy - Geneve (CH). Vacker 
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stad, ge den några timmar - Lausanne - Yverdon - Längs 
västra sidan av Neuchatelsjön - Delemont - Basel - 
motorvägen (D) norröver mot Freiburg. 
Om det passar är det fint att köra genom landskapet 
Schwartzwald, t.ex. Freudenstadt - Baden-Baden - 
Karlsruhe - Mannheim. Nordväst till Mainz - Wiesbaden 
och ner på östsidan av floden Rhen.
Goda övernattningsmöjligheter i småstäderna längs 
floden. Koblenz - Köln - Dortmund - Münster - 
Osnabrück - Bremen - Hamburg - Kiel. Övernattning på 
färjan från Kiel till Göteborg.
 

”Snabbvägen” till Alperna
Vill du snabbt komma ned till de natursköna Alperna 
så finns det en relativt snabb väg och det är genom f.d. 
DDR. Ta kvällsfärjan från Trelleborg så är du tidigt på 
morgonen i Rostock och Autobahn direkt mot Berlin och 
vidare mot Leipzig. Om du åker ut en lördag kväll så 
kommer du förbi Berlin på söndag morgon och slipper 
den ”normala” morgonrusningen. Det innebär att du 
redan vid lunchtid kan vara nere i närheten av Hof i 
Bayern  (i f.d. Västtyskland).
Därefter är det bara att fortsätta på Autobahn mot 

Regensburg och sedan vidare Landshut  - Rosenheim 
- Kufstein (A) och vips så är du i Alperna! Är du något 
erfaren motorcyklist så kan du vara i Österrike redan 
på kvällen samma dag. En något mer oerfaren bör göra 
en övernattning kanske någonstans mellan Hof och 
Landshut.
Ett annat alternativ är att du från Regensburg kör mot 
Straubing – Landau - Salzburg (A).

Östeuropa – Polen/Slovakien/Ungern/
Tjecken.
Priserna i Östeuropa är fortfarande överkomliga för 
svenska MC åkare, och det går att hitta mycket prisvärda 
övernattningar och matställen, särskilt i Slovakien.
Den här föreslagna MC turen bör köras under minst en 
vecka eller mer beroende hur mycket man vill stanna på 
olika ställen.
En lämplig tur är att börja i Polen och komma hem 
över Danmark och bron till Malmö eller att ta någon av 
färjorna från Tyskland till Skåne.
Trafiken i Polen är intensiv och hetsig även om det inte 
alltid går så fort, och hänsyn till MC-åkare saknas nästan 
totalt. 
Naturen och landskapet i norra och mellersta Polen är 
ganska flackt och liknar det i norra Tyskland med stora 
fält avbrutna av skogspartier samt långa och låga åsar. 
Södra Polen är däremot mycket kuperat och slutar med 
de vackra och höga Tatrabergen. 
För den som är nybörjare kan det vara lämpligt att börja 
resan med en färja så att man anländer till Polen och 
Gdynia på söndag morgon (från Karlskrona) eller mitt 
på dagen (från Nynäshamn). Trafiken är nämligen något 
lugnare på söndagen framför allt är det betydligt färre 
lastbilar då.
Från färjeterminalen kör mot väg 6, kör sedan söderut 
i riktning mot TORUN. Fortsätt på väg 1 mot Torun. 
Passera genom centrala Torun (är med svenska 
mått en stor stad), och fortsätt på väg 1 söderut mot 
WLOCLAWEK och i riktning mot LODZ. 
Passera genom centrala Lodz (som är en stor stad även 
med polska mått), och fortsätt på väg 1 söderut i riktning 
CZESTOCHOWA och KATOWICE. Fortsätt på väg 1 
ca 4 mil till korsningen med väg 8 från Warszawa, ta av 
från väg 1 i riktning mot PIOTRKOW TRYBUNALSKI. 
Kör igenom den staden och fortsätt på väg 44 i riktning 
RADOM. 
Efter att ha kört igenom den lilla staden SULEJOW ta 
av på väg 74 i riktning KIELCE. Efter väg 74 några mil 
väster om Kielce i byn Miedziana-Gora ligger ett Polskt 
motorsportcentrum med roadracingbana mm. 
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Vid korsningen med väg 7 efter byn Cminsk ta av 
söderut i riktning KRAKOW, fortsätt på väg 7, till 
Krakow. 
Att stanna några dagar i där är värt tiden, gamla staden 
med riddarborgen i centrum är en sevärdhet. Dessutom 
finns ju Wieliczka saltgruvor och Auschwitz-Birkenau 
koncentrationsläger i området. 
Från Krakow fortsätt söderut på väg 7 i riktning 
CHYZNE. Före byn Chabowka ta av på väg 95 i riktning 
mot NOWY-TARG och ZAKOPANE, vid Nowy-Targ 
fortsätt mot Zakopane. Kör in i och upp genom centrala 
Zakopane (men stanna gärna någon dag i där) och ta 
av till vänster längst upp i Zakopane mot Slovakiska 
gränsen. 
Slovakien är ett mycket kuperat land med många 
utmärkta motorcykelvägar. Trafiken är mycket mindre 
än i Polen och flyter oftast lugnt, Slovakiska bilförare 
är också i allmänhet mycket vänliga. Man bör göra sig 
tid att stanna på många ställen i Slovakien och givetvis 
övernatta.
 I Slovakien passera byn Zdiar, efter byn Kotlina ta av 
mot TRANSKA-LOMANICA, passera förbi alla de 
olika grandiosa Slovakiska skid- och kurorterna, kör 
väg 537 mot och förbi ODBANSKE. Efter byn Pribylina 
kör under motorvägen och passera staden LIPTOVSKY 
HRADOK. Kör väg 72 mot BREZNO kör sedan väg 529 
mot Hrinova och ut på väg 50 mot LUCENEC, fortsätt 
mot Ungerska gränsen och väg 21 på den Ungerska sidan.
Den ungerska trafiken är hetsigare och mycket ”tätare” 
än i Slovakien. Fortsätt förbi SALGOTARJAN och kör 
väg 21 till BUDAPEST. 
I Budapest bör man naturligtvis stanna några dagar. 
Det lättaste sättet att köra ut ur Budapest är att ta mot 
någon av motorvägarna. Kör motorväg M1 mot GYÖR 
vid avfart Komarom kör väg 13 mot floden Donau och 
Slovakiska gränsen.
Kör genom den slovakiska staden KOMARNO och väg 
64 till NITRA. Kör sedan väg 51 mot TRNAYA och 
fortsätt till BRNO i Tjecken. 
Kör väg 2 från BRNO till JIHLAVA och sedan väg 38 
förbi HAVLICKUV och fortsätt mot PRAG. Efter byn 
Kolin tag gärna väg 12 till Prag som är en av Europas 
vackraste städer, och som man bör övernatta i. 
Det finns många hotellalternativ i Prag men också flera 
campningar, bland annat många små på den norra sidan 
om floden Vltava i stadsdelen Troja. 
Kör från Prag väg 8 mot TEPLICE kör sedan mot Tyska 
gränsen och DRESDEN. Sedan är det bara att välja om 
man vill åka Autobahn eller mindre vägar upp till norra 
Tyskland och LÜBECK/PUTTGARDEN och bron 
till MALMÖ. Eller färja till Skåne från ROSTOCK 
alternativt SASSNITZ/MUKRAN.

Skottland
Det har blivit besvärligare att ta sig till Storbritannien 
i och med att inte färjan från Göteborg finns. Man får 
välja ex. vis Esbjerg, Danmark, eller Bergen, Norge. 
Det kan också finnas möjligheter att kunna komma med 
någon fraktbåt. Lämna tältet hemma och bo på B&B, 
det finns alltid plats utan förhandsbokning. Vi börjar 
Skottlandstrippen i Newcastle. Kör norrut mot Morpeth, 
sedan A696/A 68 mot Jedburgh och Edinburgh. Här 
bör du stanna minst ett dygn. Åk norrut A90/M 90, du 
passerar Firth of Forth. Efter Perth, åk A93 mot Glenshee 
och Braemar. Här finns Balmoral Castle, Elisabeth II 
sommarstuga. Åk A 939 mot Nairn. Den som gillar 
Glenfiddich tar en avstickare till Dufftown. Detta område 
kallas Whisky trail, här finns många destillerier. 
Åk A96 mot Inverness, följ Loch Ness längs A82 mot 
Invermorriston. Ta A 87 mot Skye. Vik gärna av före 
bron och ta en av färjorna, då kommer du till passvägar! 
Åk runt Skye under minst en dag. 
Sedan A 851 söderut, färja Sleat-Mallaig, därefter 
A 830 mot Glenfinnan. Alternativt åk av A 828 mot 
Fort William och berget Ben Nevis. Sedan A 861 mot 
Clouvullin – färja Onich därefter A 828 mot Connell. A 
85 sedan A 819 mot Invereray. Följ väg A 815 söderut., 
åk mot ”fastlandet” med färja där det finns någon. 
Därefter A 78/A 713/A7/A75 mot Dumfries och till sist 
gränsen mot England i Gretna Green. 

Lake District och Yorkshire 
Stanna ett par nätter i t ex Keswick och gör dagsutflykter 
i Lake District. Då du kommer från Newcastle, ta A 686 
från Haydon Bridge mot Alston och A 686. Fin hojväg 
ner till Penrith över Penninerna. Lake District som ligger 
i Cumbria kallas också Englands vackraste hörn. Här 
finns fina kurviga MC-vägar och vackra vyer. Här finns 
också ett antal berömda sjöar: Coniston, Windermere, 
Ullswater och Bassenthwaite. Att spendera några dagar 
här är helt rätt. 
Några knuttevänliga vägar från norr till söde i Lake 
District:
A 592  från Penrith till Windermere. Här finns ett litet 
pass, Kirkstone Pass.
A 5092 Newby Bridge mot Broughton in Furness – 
Ulpha och Eskdale. I Eskdale åk mot Boot och Cockley 
Beck, då passerar du ett mycket brant pass, Hardknott 
Pass. Fortsätt mot Colwin och du passerar nästa pass, 
Wrynose Pass. Sväng mot Langdale Fell för lite mera 
utsikter och krokar.  
Åk 591 från Ambleside mot Keswick. 
Åk runt sjön Keswick- Rosthwaite – Buttermere 
-Portinscale. Här passerar du ett litet pass, Hanister 
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Pass. Strax söder om Keswick går en liten väg upp till 
höger mot Barrow Dale. Åk in där, beundra utsikten och 
plåta Ashness Bridge. Samlingsplats för motorcyklister 
är Devils’s Bridge som ligger i närheten av Kirkby 
Lonsdale. Åk söderut från Kendal på A591/A590 mot 
M6. Åk över korsning 36 på M6 och över på väg A65. 
Devils Bridge ligger på vänstra sidan av vägen, 800 
meter bortom skyltarna med Kirkby Lonsdale, omkring 
11 km från M6.  Några rundturer i Yorkshire, start eller 
mål i Ingleton. Det finns mängder av underbara mc-vägar 
i Yorkshire med lite trafik med mycket kurvor. För både 
Lake District och Yorkshire gäller allmän fårvarning. 
Penrith A66/A 6542 – Appleby – Brough – Tan Hill 
med Englands högst belägna pub. Åk söderut mot Keld 
– Thwaite – Hawes och sedan B 6255 mot Ingleton. 
Edmondbyers B 6278 – Stanhop – Middleton in Teesdale 
– B6278 Brough – A 685 Kirkby Stephen – Sedbergh – A 
683 Kirkby Lonsdale (se även Devils Bridge ovan)  – A 
65 Ingleton. Ingleton  A65- Settle – Hetton –B6265 – 
Linton- Hebden – Pately Bridge – Ripon – York. Här bör 
du stanna i minst ett dygn. York grundades av vikingarna 
och är en guldgruva för historieintresserade och andra. 

Irland
Ha gott om tid för att åka runt och se dig om kring, minst 
en vecka.  Välj småvägarna,  även om det tar tid.  Det 
finns alltid boende i B & B. Besök pubarna. Snacka med 
folket. Testa någon av alla hundratals festivaler. Lyssna 
på historieberättarna och den fantastiska musiken. Insup 
atmosfären. Satsa på ett bra regnställ. 
Ett förslag på resrutt: Starta med småvägarna i Wicklow-
bergen söder om Dublin.  Besök Powerscourt. Åk mot 
Kilkenny –välbevarad historisk stad känd för sina 
bryggerier och pubar. Passera Cashel på väg sydväst mot 
Killarney. Åk runt ”Ring of Kerry”, en 18 mil lång väg 

runt Inveragh halvön. 
Vänd norrut mot Dingle, en liten stad med över 50 pubar. 
Åk en tur runt Dingle-halvön och kör passen som leder 
ner till staden Dingle, det finns flera. 
Åk norrut efter kusten ligger de mäktiga klipporna 
”Cliffs of Moher”. De är sevärda och störtar 200 meter 
rakt ner i havet. 
Du som gillar musik stannar i Doolin, den ska vara bäst 
på ön här. 
Nu börjar du närma dig County Burren, ett märkligt 
stenlandskap. Genom landskapet ringlar sig perfekta 
mc-vägar. Från Burren åker du till Galway som är Irlands 
tredje till storleken, värd ett besök. 
Åk västerut mot Connemara. I Connemara väljer du 
vägen som korsar landskapet genom en nationalpark 
med vackra berg och vyer. Stanna vid Dan O Haras 
homestead, några mil från Clifden. Åk sedan norrut mot 
Leenane och Irlands enda fjord.
Styr sedan mot nordväst och Achill Island, Irlands största 
ö, åk vägen som går runt ön. Besök Slivemore, byn som 
övergavs under potatispesten. 
Norrut finns Donegal. Staden Killybegs har Irlands 
största fiskehamn. Här finns Europas högsta klippor, 
Slieve League. 
Nordirland är värt ett besök, kusten kallas the Antrim 
Coast. Under en dag hinner du besöka de största 
resmålen: Bushmills, Giants Causeway och the Carrick 
-a -rede Rope Bridge. Missa inte Joey Dunlops pub och 
minnesmärke i staden Ballymoney. 
Ett måste är Newgrange, 8 mil norr om Dublin, världens 
äldsta och bäst bevarade gånggrift. 
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Checklista för MC-semestern
Åkutrustning  
Skinn/goretexjacka 
Skinn/goretexbyxor 
Hjälm med nytt visir 
Stövlar
Handskar/sommarhandskar
Regnställ 
Överdragshandskar
Stövelöverdrag
Halsduk/buff 
Öronproppar
ev. Tankväska med regnöverdrag
ev. ryggsäck med regnöverdrag
ev. Innermössa
Underställ för mc-körning
  
Civilt
Underkläder
Sockor/strumpor
T-shirts/top/tröjor/skjortor
Shorts/långbyxor/kjol
Badkläder
Skor, även tunna
Keps/annan huvudbonad
Solglasögon

Personligt  
Tandborste/kräm/schampo
Handduk  
Toalettpapper  
Rakhyvlar  
Kosmetika/deodorant 
Kam/borste  
Läppsalva  
Nageltång  
Solkräm
Nål & tråd  
ev. Mediciner  

Mekaniskt  
Verktygsset/kniv 
Tändstift  
Motorolja  
Punkteringssats/pump
Vinkelluftnippel
Ringtrycksmätare 
El/silvertape  
Kedjespray  
Utvalda skruvar och muttrar 
Lampor/säkringar 
”556”  
Epoxy/silikonlim 

Reservwirar, Järntråd
Ev. kedja/halvlänk/kedjelås
Elkabel/kabelskor

Camping
Tält
Sovsäck
Liggunderlag/luftmadrass
Ev. Luftpump
Packremmar
Torrmat
Tändstickor/tändare
Stormkök + bränsle
Diskmedel
Gryta/panna/kaffepanna
Plasttallrik/kopp
Bestick
Konservburks/flasköppnare
Kaffe/the
Korkskruv
Tvättlina/tvättmedel
Vattenpåse
Ficklampa

Övrigt
Reservnycklar  
Kamera, batteriladdare 
Mobiltelefon, batteriladdare  
Kartor/GPS
Noter på färdväg (för tankväskan)
Försäkringsbevis/ev. Grönt kort
Skadeanmälanhandlingar
Reseförsäkringshandlingar
Europeiska sjukförsäkringskortet
SMC-boken
Fordonshandlingar i original 
Körkort
Pass och ev. visum
Pengar/kort
S-märke till MC:n
Adressbok
Ev. Internationellt körkort
Första förband
Platta för stödet
Lås
Tvättsvamp/skinn
ev. Biljetter (färja o. liknande)
SOS International, Köpenhamn 
    tel: + 45 70 10 50 50 (se mer i SMC-boken)
ev. Vaccinationer
ev. Campingkort
Genomskinliga platspåsar (för att se vad som finns i 
påsen)


