
Harley-DaviDson Club 
sweDen +50 år – 2020

H-DCS fyllde 50 år 2020 och Vi vill återigen erbjuda dig  
(då corona-skiten satte stopp för våra turer 2020) som medlem en riktig kalasupplevelse! 

H-DCS har tillsamman med Dave Nerge på DaveUsa Motorcykel Turer tagit fram  
en exklusiv MC-resa till dig som medlem till ett otroligt reducerat pris. 

vem är Då Denne Dave? 
Han är född i Chicago, bosatt i Sverige sedan 1976. Hans allra största passion är att arrangera och 
leda USA MC-turer för nordbor, vilket han också gjort i många år. I början gjorde han detta mestadels 

med sina vänner, sedan blev det vännernas vänner och sedan dess har 
det ”rullat” på.
Dave är en härlig person, skön inställning till livet och supersnäll.  
Jag åkte med honom och ett underbart gäng 2018 och det var helt  
fantastiskt. Vi korsade 5 delstater och allt flöt på finfint, hur kul som 
helst.
En av de häftigaste resorna jag gjort – helt klart! Tveka inte nu utan 
boka! 
Robban, President H-DCS

Hur är en resa meD Dave? 
Små, intima, sammansvetsade grupper som trivs och har skoj 
tillsammans, precis som ett gäng hoj-polare ska ha det.
Ha skoj, åka hoj och uppleva det som bjuds längs vägen. Tiden i 
sadeln varje dag, är resans huvudattraktion.
Mindre vägar som leder till “Main Street America” där lokalfolket 
vinkar, säger “good morning” och verkligen menar det.
Naturskönhet, på både kända och okända områden i USA. Platser 
de flesta motorcyklister har drömt om och längtat till.
Vänskaplig, gemytlig och festlig samvaro utanför hojåkandet där 
man skålar med varandra efter en makalös åkdag medan de 
“pingande” hojarna svalnar av utanför hotellet.
Bra mat, god dricka, rock n’ roll och schyssta hotell med bekväma 
sängar under hela resans gång. En “truckers breakfast” på the 
local diner t.ex., skall inmundigas varje morgon efter dryga 15 
mils härlig morgonåkande.
Hyfsat tidiga starter varje morgon, spontana “butt-breaks” om-
kring var tionde mil, och ankomst till kvällens ort runt 16-tiden.
Planerade stopp och avstickare, dock helst på de ställen som 
möjligtvis kan intressera en biker.

DET DU INTE får UPPlEVA MED DAVE 
åka 50 mil om dagen, att vara hårt schemalagd, ha följebilar, 
tälta, stressa, besöka storstäder i onödan, åka motorväg i onödan, 
åka i mörker, att turista i onödan, charter-stuket, maratonshop-
ping.
Thanks for that!



välkomna på ett oförglömligt äventyr!

ANTAl MC PEr TUr: 12 stycken. 
MoDEllEr SoM UTgör floTTIlJEN: 
Diverse Touring-modeller och Heritage Softails.
ANTAl rESENärEr PEr TUr: 
Max 12 hojåkare, max 12 passagerare.

Schemat är upplagt så att varje avgående grupp möter 
nästa ankommande grupp för samkväm och fest på bas-
hotellet (lyxresorten) i Scottsdale Arizona.
Anmälan är bindande samt att handpenning skall betalas i 
samband med anmälan.
läs mera på http://daveusa.se/en/turer-2022/ http://
daveusa.se/en/turer-2022/page/2/ eller kontakta Dave på 
info@daveusa.se för all information och anmälan.

Allt förarbete, medlemskontakt, logistik, tur-ledning och 
detaljer kring samtliga resornas alla beståndsdelar sköts 
och administreras av Dave Nerge/DaveUSA AB i samar-
bete med H-DCS.

H-DCS +50TH ANNIVErSAry USA ToUr
är ENDAST ENlIgT NEDAN DATUM.
resetillfällena är sex stycken identiska 9 dagar långa
Harley-Davidson rundturer efter varandra med start/stopp
i Scottsdale i södra Arizona.

ToUr 1. 11 - 19 september 2022 
ToUr 2. 17 - 25 september 2022
ToUr 3. 23 september - 1 oktober 2022
ToUr 4. 29 september - 7 oktoktober 2022

H-DCS +50TH ANNIVErSAry USA ToUr oCH
THE AMErICAN SoUTHwEST!
Tillsammans upptäcker vi Arizonas stora, vida och heta
öken, las Vegas bling, original route 66, vackra berg, dal
och skogar, mytomspunna Sedona med dess magnifika,
brandgula berg, de kurviga, högt belägna och branta
vägarna som slingrar genom Prescott National forest till
tvättäkta cowboy-byn Prescott samt lite välförtjänt lyx på
Scottsdale Plaza resort.

H-DCs +50tH
anniversary usa tour
Denna MC-resa är exklusivt framtagen endast för dig som medlem (passagerare behöver ej vara medlem, men det är lätt att bli ). 
Tanken är att vi skall kunna erbjuda dig som medlem i H-DCS en riktigt häftig resa i och med vårt +50-årsjubileum.  
Vi erbjuder dig som medlem en makalös underbar, fulladdad och dessutom MyCKET KrAfTIgT prisnedsatt Harley-Davidson resa! 
Var med och upplev en Harley-tur i öknen, bergen och skogarna i Arizona! Vänta inte med att boka då det är först till kvarn som 
gäller.

Vi siktar på att prislappen för resan kommer bli cirka 24 900 sek* för riders och 17 900 sek* för passagerare och då ingår  

reguljärflyg tur och retur Arlanda-Phoenix, Arizona, hyra av ny/nyare Harley-Davidson med försäkringar, boende del i dubbelrum på 
schyssta hotell, transfer och turledning med road Captain Dave. Det du betalar utöver är kostnaden för mat & dryck, bensin.
*Med reservationer för bl.a. stundande dollarkursen.



ToUr 1
Utresa 11/9 Stockholm Arlanda - Ankomst 11/9 Phoenix Arizona USA
Hemresa 18/9 Phoenix Arizona USA - ankomst 19/9 2022 Stockholm Arlanda
12/9 Scottsdale Arizona – lake Havasu City Arizona (denna dag hämtar vi upp våra Harley-Davidsons) 
13/9 lake Havasu City Arizona – las Vegas Nevada  
14/9 las Vegas Nevada – Seligman Arizona (här är vi på historiska route 66…) 
15/9 Seligman Arizona – Prescott Arizona
16/9 Prescott Arizona – Scottsdale Arizona (denna dag returnerar vi våra Harley-Davidsons)   
17/9 Scottsdale Arizona, här hänger vi en dag och slappar i ”old Town”
18/9 flygresa till Stockholm Arlanda från Phoenix Airport 
19/9 - Ankomst Stockholm Arlanda

ToUr 2
Utresa 17/9 Stockholm Arlanda - Ankomst 17/9 Phoenix Arizona USA
Hemresa 24/9 Phoenix Arizona USA - ankomst 25/9 2022 Stockholm Arlanda
18/9 Scottsdale Arizona – lake Havasu City Arizona (denna dag hämtar vi upp våra Harley-Davidsons) 
19/9 lake Havasu City Arizona – las Vegas Nevada  
20/9 las Vegas Nevada – Seligman Arizona (här är vi på historiska route 66…) 
21/9 Seligman Arizona – Prescott Arizona
22/9 Prescott Arizona – Scottsdale Arizona (denna dag returnerar vi våra Harley-Davidsons)   
23/9 Scottsdale Arizona, här hänger vi en dag och slappar i ”old Town”
24/9 flygresa till Stockholm Arlanda från Phoenix Airport 
25/9 - Ankomst Stockholm Arlanda

ToUr 3
Utresa 23/9 Stockholm Arlanda - Ankomst 23/9 Phoenix Arizona USA
Hemresa 30/9 Phoenix Arizona USA - ankomst 1/10 2022 Stockholm Arlanda
24/9 Scottsdale Arizona – lake Havasu City Arizona (denna dag hämtar vi upp våra Harley-Davidsons) 
25/9 lake Havasu City Arizona – las Vegas Nevada  
26/9 las Vegas Nevada – Seligman Arizona (här är vi på historiska route 66…) 
27/9 Seligman Arizona – Prescott Arizona
28/9 Prescott Arizona – Scottsdale Arizona (denna dag returnerar vi våra Harley-Davidsons)   
29/9 Scottsdale Arizona, här hänger vi en dag och slappar i ”old Town”
30/9 flygresa till Stockholm Arlanda från Phoenix Airport 
1/10 - Ankomst Stockholm Arlanda

ToUr 4
Utresa 29/9 Stockholm Arlanda - Ankomst 29/9 Phoenix Arizona USA
Hemresa 6/10 Phoenix Arizona USA - ankomst 7/10 2022 Stockholm Arlanda
30/9 Scottsdale Arizona – lake Havasu City Arizona (denna dag hämtar vi upp våra Harley-Davidsons) 
1/10 lake Havasu City Arizona – las Vegas Nevada  
2/10 las Vegas Nevada – Seligman Arizona (här är vi på historiska route 66…) 
3/10 Seligman Arizona – Prescott Arizona
4/10 Prescott Arizona – Scottsdale Arizona (denna dag returnerar vi våra Harley-Davidsons)   
5/10 Scottsdale Arizona, här hänger vi en dag och slappar i ”old Town”
6/10 flygresa till Stockholm Arlanda från Phoenix Airport 
7/10 - Ankomst Stockholm Arlanda

Vid ankomst på Phoenix Sky Harbor International Airport (PHX) är det transfer därifrån till Scottsdale Arizona samt vid hemresan. Du ansva-
rar för transport till och från Arlanda flygplats. 

Alla bokar och betalar sin egen flygbiljett. Enligt svensk lagstiftning (Paketreselagen) får inte DaveUSA sälja flygbiljetter. Däremot så rekom-
menderar Dave lämplig flight utifrån respektive grupp. Detta upplägg har DaveUSA haft tidigare och det har hitintills har fungerat alldeles 
utmärkt. Det går att anlita en extern partner för bokning gruppbiljett men det är extremt dyrt och således en onödig kostnad varpå turerna 
är enligt ovan. 

flygresekostnaden (ca 8000:-) är beräknad i turens totala kostnad såvida du inte vill åka business-Class till USA. 
Det attraktiva priset på denna resa är i och med bokningsupplägget cirka 24 900:- per person (biker) alt. 17 900:- (som passagerare) Priset 
täcker reguljär flyg tur och retur, MC-hyra inklusive fullgoda försäkringar, boende del i dubbelrum på schyssta hotell och guidning/
vägledning av Dave. Mat, dryck, bensin och eventuella - inträden ingår ej.


