
1. dag 

København-Chicago 

Der er afgang fra København direkte 
med SAS eller fra Billund, København 

eller Ålborg med et skift til Chicago. 

 

Ved ankomsten til Chicago henter I 

bilen i lufthavnen og kører til hotellet. 

I Chicago kan I gå en tur på Michigan 

Avenue og se på bylivet og de flotte 

bygninger.  

Overnatning og morgenmad: 
Hotel Hampton Inn Dowtown 

 

2. dag 

Chicago, IL 

Chicago er en by med en rig historie 

og en musikalsk sjæl. Tidligere var 

Chicago mest kendt for gangsteropgør 

med Al Capone i centrum, men alt 

dette hører en svunden tid til.  

Chicago tilbyder en særlig oplevelse 

for enhver smag – fra tårnhøje skyline 

til de røgfyldte saloner, hvor du kan 

høre legendarisk jazz og blues. Willis 

Tower (tidl. Sears Tower) er ikke 

længere verdens højeste bygning, 

men er stadig utrolig imponerende 
med sine 1.454 meter, og hvorfra der 

er en helt fantastisk udsigt ud over 

byen og ikke mindst Lake Michigan. 

Overnatning og morgenmad: 

Hotel Hampton Inn Dowtown 

 

 

3. dag 

Chicago - Springfield, IL  

(kørsel ca. 320 km) 
Så begynder eventyret! I kører vestpå 

gennem forstæderne og rammer snart 

Route 66. I passerer adskillige gamle 

byer med minder fra dengang, Route 

66 startede. 

I kan  tage en kop kaffe på Dixie 
Truck Stop, der har holdt åbnet hver 

dag siden 1928, og Historic Route 66 

Memory Lane finder I i Bloomington. I 

Springfield boede Abraham Lincoln 

frem til 1861, hvor han flyttede til Det 

hvide Hus i Washington 

Overnatning og morgenmad: 

Best Western Clearlake Plaza 

 
4. dag 

Springfield - Saint Louis, MO 

(kørsel ca. 170 km) 

I dag skal I ikke så langt; zap ind og 

ud af I-55 på vejen mod Saint Louis 

og kig på en række gamle Route 66-

byer.  

I Waggoner kan man se Our Lady of 

the Highway, en statue af Jomfru 

Maria som beskytter de rejsende. I 

Hamel drejer I ind på IL-157 for at 

følge Route 66 ind til Saint Louis, her 

er vartegnet den 193 m høje bue 

Gateway Arch, der symboliserer USA’s 

ekspansion mod vest. 

Overnatning og morgenmad: 
Holiday Forest Park 

 

 

 

5. dag 

Saint Louis - Springfield, MO 

(kørsel ca. 350 km) 
I forlader Saint Louis og kan i Stanton 

besøge drypstenshuler og 

salpeterminer i Meramec Caverns - en 

reklame for disse huler, regnes som 

starten på de mange farvestrålende 

reklameskilte, der står langs Route 

66. Mellem Rolla og Lebanon 

anbefales et besøg ved Devil’s Elbow, 

som af mange betragtet som et af de 
smukkeste steder på Route 66. Kør 

gennem Lebanon og se Munger Moss 

Motel, et klassisk Route 66 Motel fra 

1946. Sidst på dagen er I fremme ved 

turens anden Springfield. 

Overnatning og morgenmad: 

Comfort Inn 

 

6. dag 

Springfield – Joplin – Tulsa  
(kørsel ca. 290 km) 

En rigtig Route 66–dag! Kort efter 

Springfield kører I ind på MO-96, der 

passerer en række ældre byer på 

vejen til Joplin, hvor det på hjørnet af 

Utica St. og Euclid Ave er mulighed for 

at besøge Dales Ole "66" Barber Shop. 

I fortsætter ind i Kansas der kun har 

13miles/21km af Route 66, men 
masser af minder.  

I Galena, Kansa finder man et 

minemuseum og en række af de 

karakteristiske Route 66-skilte, og 

Vinita i staten Oklahoma er en anden 

herlig Route 66-by. Dagens 

endestation er Tulsa i Oklahoma, hvor 
det er muligt at stifte bekendskab 

med Cherokee-indianerne.  

I kan bla. besøge Cherokee Heritage 

Center hvor I kan opleve Cherokee-

indianernes liv, som det var før den 

europæiske påvirkning.  
Overnatning og morgenmad: 

Comfort Suites Central 

7. dag 

Tulsa – Oklahoma City  

(kørsel ca. 175 km) 

I har kun en kort tur til Oklahoma 
City, så I har det meste af dagen til at 

udforske byen og dens forskellige 

området. Hvis I ikke har fået købt 

cowboystøvlerne og Stetsonhatten 

kan I meget vel besøge bydelen 

Stockyards City.  

Byen blev grundlagt i 1910 og er 
kendt for sine restauranter og 

butikker med speciale i cowboytøj, 

custom-made støvler og sadler.  

 

Oklahoma National Stockyards, som 

hævder at være det største levende 

kvægmarked i verden, er absolut et 

besøg værd.  

 
Kvægauktionerne er åbne for 

offentligheden, afholdes hele dagen 

mandag og tirsdag.  

 

Bricktown Canal er et populært og 

underholdende område med mange 

restauranter og et godt natteliv.  

 

Området er lavet ved at udgrave en 
gammel gade, hvilket bla. har gjort 

vandtaxier til et populært 

transportmiddel mellem butikker, 

cafeer og natklubberne. Paseo Historic 

District ligner en spansk landsby er 

beliggende i den historiske del af 

byen, og har gode gallerier, atelierer 

og restauranter.  

Overnatning og morgenmad: 
Hampton Inn City 

8. dag 

Oklahoma City - Amarillo, TX  

(kørsel ca. 425 km) 

50 km vest for Oklahoma City kan 

man besøge Fort Reno, der blev 

bygget 1874 for at kontrollere 
Cheyenne-indianerne.  

 

I Hydro passerer I Lucille’s - et 

legendarisk sted på Route 66. Lucille 

Hamon åbnede sammen med sin 

mand denne tankstation i 1941 og 

drev den til sin dødsdag i år 2000.  

 

I Clinton kan man besøge Oklahoma 
Route 66 Museum, og i Shamrock, 

Texas kan I tage en kop kaffe på U-

drop-Inn fra 1936 - en bygning i 

ekstravagant Art Deco-stil,  

 

I McLean kan man se den første 

tankstation af mærket Philips 66, og I 

Groom kan man se Det skæve 

vandtårn i Britten. Hvis I er kørt i god 

tid kan I evt. nå et lille smut sydover 
til byen Canyon, for at lægge vejen 

forbi den imponerende kløft, Palo 

Duro Canyon. 

Overnatning og morgenmad: 

Best Western Sata FEE 

9. dag 
Amarillo, TX – Tucumcari – Santa 

Rosa - Albuquerque, NM 

(kørsel ca. 465 km) 

Lidt udenfor Amarille finder man den 

meget specielle udstilling Cadillac 

Ranch, hvor ti graffiti malet Cadillac’er 

står med næsen i jorden på en mark.  

I forlader Texas og kører videre 

vestpå til charmerende New Mexico. I 

Tucumcari finder du den smukt 

restaurerede Blue Swallow Motel med 

dens berømte blå neon og Lidt uden 

for Amarillo passerer I deTucumcari 

Historical Museum.  

Næste stop på vejen er byen Santa 

Rosa, før I fortsætter til Albuquerque.  

Albuquerque er New Mexicos største 

by, og et studie i kontraster: her er 

det gamle og nye, den naturlige 
skønhed og de menneskeskabte 

vidundere, landsby atmosfæren og 

den sofistikeret metropol blandet 

sammen i skøn forening. Selv 

landskab, der rummer både 

majestætiske bjerge og enorme ørken 

sletter, afslører områdets 
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mangfoldighed. 

 

I kan besøge den historiske gamle 
bydel, trendy Nob Hill og tage den 20 

minutters lange tur med Sandia Peak 

Tramway, op til toppen af Sandia 

Peak, hvorfra der er fantastisk udsigt 

over Cibola National Forest og Rio 

Grand Valley.  

Overnatning og morgenmad: 

hotel Best Western plus executive 

Suites 

10. dag 

Albuquerque - Santa Fe - 

Albuquerque, NM 

I dag kan I slappe af og stifte 

nærmere bekendtskab med 

Albuquerque eller køre den korte tur 

til Santa Fe. Santa Fe er nævnt første 
gang i 1607 og er den ældste 

forbundshovedstad i USA.  

Centrum er meget hyggelig at slentre 

rundt i med krogede gader, hvor I 

finder mange spændende butikker, 

restauranter og kunstgallerier. Besøg 
Mission San Miguel der er den ældste 

kirke i Santa Fe, og blev bygget i 

1626. 

 

Se den berømte "Miraculous Stairway" 

og hør legenden om den tilblivelse ved 

Loretto Kapel. 

Overnatning og morgenmad: 

hotel Best Western plus executive 
Suites 

11. dag 

Albuquerque, NM – Holbrook 

(kørsel ca. 375 km) 

Det er tid til at forlade New Mexico, og 

I fortsætter jeres rejse til Arizona.  

 
Dagens mål er Holbrook, hvis område 

er hjemsted for flere indinaner-

stemmer såsom Navajo og Hopi 

Indian Nations.  

45 km øst for Holbrook finder I 

Petrified Forest National Park, der er 
utrolig fascinerende med specielt 

vidunderlige fotomuligheder ved 

Rainbow Forest, Agate House og Blue 

Mesa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Parken er et stort ørkenlandskab med 

forstenede træstammer og 

spektakulære klitter i grå, røde, 
appelsiner og gule farver. Området er 

særligt smukt ved solnedgang og 

solopgang, når området ser ud til at 

gløde i nuancer af violet, blå, rød og 

guld.  

Overnatning og morgenmad: 

Days Inn 

 

12. dag 
Holbrook – Grand Canyon National 

Park - Flagstaff, AZ 

(kørsel ca. 420 km) 

Dagen står i Colorado-flodens og 

Grand Canyons tegn.  

 

Fra tidlig morgenstund kører I mod 

Grand Canyon National Park. Her 

gøres første stop ved Desert View, 

hvorfra der er en flot udsigt direkte 
ned til floden.  

 

Fortsæt til Grand Canyon Village 

hvorfra shuttlebusserne fragter jer 

rundt til de mange udsigtspunkter.  

 

Grand Canyon er en storslået 

oplevelse, og når du står på kanten af 

denne imponerende kløft, kan du 
levende sætte dig ind i de problemer 

spanierne måtte se i øjnene, da de i 

1540 i deres jagt efter guld ledte efter 

en passage gennem kløften.  

 

Coloradofloden har skåret denne knap 

450 km lange, 16 km brede og 1½ km 

dybe kløft, der uden tvivl er USA's 

mest berømte naturseværdighed.  

 
Ud på eftermiddagen kører I til 

Flagstaff, hvor I skal overnatte. 

Overnatning  og morgenmad: 

Holiday Inn express 

 

13. dag 

Flagstaff – Las Vegas 

(kørsel ca. 410 km) 

Så forlader I Route 66 en enkelt dag 
for at se og opleve fænomenet - byen 

Las Vegas.  

 

Efter næsten 2 uger på landevejen i 

Route 66’s tegn er det tid til at se 

hvordan neon, store biler og fantasi 

kan forme en by i det 21. århundrede.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oplev alle de imponerende hoteller 

langs The Strip, se lysshowet Fremont 

Street Experience, gør stop ved 
vandshowet foran Bellagio, ”shop until 

you drop” i de mange butikker, se et 

af de mange verdensklasse shows, 

prøve lykken ved en af de ca. 197.145 

spilleautomater og vovehalse bør 

prøve rutsjebanen på toppen af det 

350 meter tårn ved Hotel 

Stratosphere.  

 
Las Vegas er meget mere end 

kasinoerne - her er det kun fantasien 

der sætter grænsen. 

Overnatning: Harrah`s hotel 

 

14. dag 

Las Vegas – Ventura 

(kørsel ca. 460 km) 

I forlader Las Vegas’ glimmer og 

neonlys. I Barstow rammer I igen 
Route 66. Via Sunset Boulevard og 

Santa Monica Boulevard kommer I de 

sidste kilometer frem til Stillehavet,  

hvor vi har valgt at I skal bo I Venture 

på et hotel direkte til vandet og alle 

værelser har havudsigt 

Overnatning og morgenmad: 

Crowne plaza 

 
15. dag 

Ventura 

I Ventura kan I besøge ”The Channel 

Island” nogle øer der er fredede pga. 

den spændende tur. 

I kan også vælge at besøge byen 

ligesom I kan besøge Santa Monica 
som I kørte forbi på vej til Venture (ca 

100 km. t/r) 

Overnatning og morgenmad: 

Crowne Plaza 

 

16 dag 

Ventura - Los Angeles 

International Airport, CA (kørsel 

ca. 20 km) 
Så er den oplevelsesrige tur på den 

legendariske Route 66 forbi og, hvis I 

da ikke har valgt at forlænge ferien 

med nogle flere slap-af dage går turen 

til lufthavnen, hvor bilen afleveres og 

flyet hjemad venter. 

 

17 dag 

Santa Monica  

I løbet af morgenen eller formiddagen 
er I tilbage i Danmark efter et dejligt 

ophold i USA  

 
 

 

  


