
 

 

 

 

Sverige har mycket att erbjuda 

en mc-åkare. Vackra vyer, 

intressanta upplevelser och fina 

mc-vägar är ingredienserna i 

denna mc-resa. För att till fullo 

njuta av turen bor vi bekvämt 

på 3-4-stjärninga hotell med 

halvpension inkluderad i priset. 

Vi nyttjar i huvudsak mindre, 

asfalterade vägar med lite 

trafik och en intressant 

sträckning. Detta är en resa att 

njuta av! 

 
 

Dag 1. Söndag 5 augusti. 29 mil. 

Vi startar i norra delarna av 

Stockholm och börjar vår resa 

med att ta oss på mindre vägar 

genom de östra delarna av 

Uppland. Efter ca en timmas 

körning stannar vi för en 

förmiddagsfika och hinner också 

bekanta oss lite med varandra. Vi 

drar vidare norrut och gör ett 

lunchuppehåll vid en 

golfrestaurang. Nu sätter vi kurs i 

västlig riktning och beger oss till 

Avesta, där vi intar 

eftermiddagsfikat i ett café fyllt 

av nostalgiska prylar från 50- och 

60-talen. Här finns mycket att se. 

Nästa stopp blir i bergslagens 

gruvmiljö, där vi tar del av några 

av Christopher Polhems 

uppfinningar, vilka 

revolutionerade 1700-talets 

gruvdrift. Vi bor i Norberg, där vi 

äter vår gemensamma middag på 

hotellet. 

 

Dag 2. Måndag 6 augusti. 25 

mil. 

Vi kommer att fika på det 

klassiska Elsas café i Norberg, 

men innan dess hinner vi med en 

sväng till bruksmiljön i 

Engelsberg och ett stopp där den 

stora skogsbranden inträffade 

2014. Efter fikat fortsätter vi mot 

Ludvika och vårt lunchstopp. 

Vackra vägar tar oss vidare till 

nästa stopp i Vansbro, där vi får 

tillfälle att reflektera över 

Vansbrosimmarnas vedermödor. 

Mora är dagens mål, och vi 

anländer i god tid för att utforska 

orten innan middagen. 

 
 

Dag 3. Tisdag 7 augusti. 23 mil. 

Dalahästtillverkningen i Nusnäs 

är dagens första stopp där vi får se 

prov på stor yrkesskicklighet. 

Efter fika i Rättvik fortsätter vi i 

spelmännens Dalarna och 

passerar Bingsjö, där det årligen 

hålls en stor spelmansstämma i 

juli. Vi fortsätter med kulturella 

inslag och besöker Carl Larsson-

gården i Sundborn. Carl Larsson 

bodde på Lilla Hyttnäs från 1901 

och vi får se hur det såg ut i den 

kände konstnärens hem.  Nästa 

stopp blir i Torsång, där vi fikar 

på Dalälvens strand. Dagens 

boende sker i herrgårdsmiljö, 

Wanbo herrgård, vackert belägen 

på västra stranden av sjön Norra 

Barken. 

 
 

 

Dag 4. Onsdag 8 augusti. 29 

mil. 

Vi börjar dagen med att ta en titt 

på Malingsbo herrgård, en 

bruksmiljö från tidigt 1700-tal. 

Därefter blir det ett stopp vid 

Ljusnarsbegs kyrka, en av landets 

större träkyrkor och som 2006 

utsågs till landets vackraste 

kyrka. Vår lunch intas i 

Grythyttan (nej, inte hos Carl-Jan, 

men i ”Måltidens hus”, där det 

bedrivs högskoleutbildning i 

kokkonst). Vi fortsätter sedan 

förbi Filipstad till Brattforsheden, 

där vi tittar på ett gamalt 

krigsflygfält. Via Karlstad, 

Grums och Nysäter når vi Säffle 
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och vårt hotell. Dagens middag är 

lite annorlunda och vi hjälper 

kocken med tillagningen.  

 

Dag 5. Torsdag 9 augusti. 32 

mil. 

Detta är resans längsta etapp, 32 

mil. Vi sätter kurs mot Håverud 

och på vägen dit kör vi den 

legendariska Brudfjällsvägen, där 

asfalten är lagd på naturens 

villkor. I Håverud tittar vi på 

Sveriges första akvedukt. Det bär 

vidare på slingrande Dalslands-

vägar till Vänersborg, där vi gör 

dagens lunchstopp. Via 

Västgötaslätten når vi Varnhem, 

där det blir ett stopp för en titt på 

klosterruinerna. Västergötland är 

bl.a. känt för sina platåberg och 

ett av dem, Billingen, kör vi över 

på vår väg mot Karlsborg. Vi 

hinner med en titt på Karlsborgs 

fästning innan vi beger oss till 

vårt hotell, som ligger precis 

bredvid Göta kanal. 

 

 

Dag 6. Fredag 10 augusti. 29 

mil. 

Resan sista dag inleds med ett 

stopp i Askersund, där vi fikar i 

stadens äldsta hus. Via fina mc-

vägar tar vi oss genom den västra 

delen av Kolmården till Vingåker, 

platsen för dagens lunch. 

Södermanland har ett rikt vägnät, 

fält, skogar och glittrande sjöar 

och vi tar oss vidare till Härad, 

utanför Strängnäs. Resan avslutas 

med att vi besöker Arsenalen, ett 

militärfordonsmuseum som visar 

fordonsutvecklingen från 1900-

talets början till nutid. Nu tar vi 

farväl av varandra, men det blir 

säkert några som följs åt vidare 

upp mot Stockholm. 

 

Boende och mat 

Vi har valt bra hotell (3-4 

stjärniga) för inkvartering. Du 

delar dubbelrum och det finns 

dusch och toalett på rummet. 

Möjlighet till några enkelrum 

finns. Halvpension (frukost och 

2-rättersmiddag) ingår i priset. En 

smakfull middag, en god natts 

sömn och en rejäl frukost gör dig 

redo för en ny dag av upplevelser. 

 

Dagsetapperna är mellan 23 och 

32 mil och vi kör aldrig längre än 

ca 40 - 80 minuter innan vi tar 

paus, antingen en kortare 

”bensträckare” eller fotopaus eller 

ett längre uppehåll för fika, lunch 

eller ett museibesök. Farten 

anpassas efter gruppen, men du 

måste kunna hänga med i 

trafikrytmen på en Europaväg 

(som vi nyttjar ibland). 

 

I priset ingår: 

Fem övernattningar med del i 

dubbelrum, god hotellstandard 

Halvpension, d.v.s. fem frukostar 

och fem 2-rättersmiddagar 

(exklusive måltidsdryck) 

Inträden, guidning 

I priset ingår inte: 

Övrig mat, fika och måltidsdryck 

Bensin 

Deltagarens personliga 

reseförsäkring 

 

Pris: 7.950:- 

Enkelrumstillägg: 1.675:- 

 

Max 12 deltagare 

Resan genomförs i samarbete 

med Swedish MC Touring AB 

och leds av Hans Eriksson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resevillkor  
I resans pris ingår:  

 

 

Anmälningsavgift: 3 000:- kr  betalas inom 10 dagar efter att resan är bekräftad.      

 

Slutlikvid:            Erläggs 30 dagar före avresan. 

 

Vid avbokning tidigare än 6 månader före avfärd. Hela anmälningsavgiften tillbaka. 

 

Vid avbokning mindre än 6 månader och tidigare än 60 dagar före avresa uttages en expeditionsavgift på 475:- per 

person. 

 

Vid avbokning mindre än 60 dagar före avresa och tidigare än 30 dagar före avresa uttages en expeditionsavgift på 975:- 

per person.  

 

Vid avbokning mindre än 30 dagar innan avfärd (gäller endast med avbeställningsskydd) uttages 475:- i expeditionsavgift 

mot uppvisande av giltigt läkarintyg, samt att avbeställningsskyddet är förverkat. 

 

I övrigt gäller allmänna resevillkor för paketresor. 

 

VincentResor  har ställt lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet. 

 

 

Bokning sker till: 

 

’ 

Vincent Engström 

 

0705 - 939 033 

vincent@vincentresor.se 

www.vincentresor.se 

facebook: vincentresor 
 

 


