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Kjør langs den klassiske route 66 i USA i egen bil
En vakker og annerledes bilferie gjennom statene, fra Chicago
ved Lake Michigan til Santa Monica i Los Angeles ved
Stillehavet. Den gamle klassiske landeveien tvers gjennom USA,
Route 66 eller "The Mother Road", er en drøm for mange å
kunne kjøre.
En tur hvor naturen løpende endrer seg gjennom skoger,
prærier, ørken og fjell via spennende byer og store attraksjoner.
Route 66 har noe for alle om man velger å ta turen i bil, bobil
eller på motorsykkel.

Springfield, hjembyen til Abraham Lincoln

Cowboystemning i Oklahoma City

Grand Canyon

Underholdningsbyen Las Vegas

https://www.benns.no/nord-amerika/usa/chicago
https://www.benns.no/nord-amerika/usa/los-angeles
https://www.benns.no/nord-amerika/usa/route-66
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Dag 1: Avreise fra Norge
til Chicago, Illinois
Dere ankommer Chicago O'Hare internasjonale flyplass
(ORD) og fortsetter til hotellet. Chicago er en by med
vakre skyskrapere og en spennende gangster- og
musikkhistorie, rett ved Lake Michigan.

Chicago har noe for alle! Besøk vakre Millenium Park
med den berømte Kapoorskulpturen. Inspirert av
flytende kvikksølv gir skulpturen et vakkert speilbilde av
Chicago skyline og er blant de største av sitt slag i
verden. Ved siden av parken ligger museet Art Institute
of Chicago, som huser en av de beste og mest varierte
kunstsamlinger i verden, inkludert verdens største
Monetsamling.

Den mest fremtredende bygningen i Chicago er Willis
Tower. Selv om den ikke lenger er den høyeste bygningen
i verden, ruver Willis Tower med sine 442 m. Ta en rask
heistur til Skydeck på 103. etasje og få et fugleperspektiv

over Lake Michigan, nord- og sørsiden av byen med
omkringliggende forsteder. På en klar dag kan man se
deler av Indiana, Wisconsin og Michigan. En informativ
utstilling forteller om planlegging og bygging av tårnet.

Dag 2: Chicago, Illinois
I dag har dere muligheten til å utforske andre
attraksjoner i Chicago. Ta en guidet båttur på elven som
forteller om Chicagos flotte arkitektur, eller en
omvisning i arkitekten Frank Lloyd Wrights hjem og
atelier fra 1889. John Hancock Center, byens tredje
største bygning, har restaurant og bar på toppen med
fenomenal utsikt.

The Magnificent Mile er byens handlegate og her ligger
også flere av byens bedre hotell. For en morsom
ettermiddag, besøk Navy Pier fra 1916. Her tilbys alt fra
IMAX-kino, teatertrupp, pariserhjul og mange
restauranter. Besøk en av de unike nabolagene som

/nord-amerika/usa/chicago
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Chinatown eller Little Italy. Begge tilbyr matspesialiteter
med familieeide restauranter og butikker. Om kvelden
bør du få med deg en av de mange jazz- eller
bluesklubbene.

Dag 3: Chicago -
Bloomington - Springfield,
Illinois (332 km)
Dere forlater Chicago om morgenen og kjører mot
Springfield for én overnatting. Underveis kommer dere
til Bloomington, hjemmet til den historiske Route 66
Memory Lane, hvor dere finner restaurerte
reklametavler og klassiske bannere.

Dere fortsetter langs den sjarmerende veien gjennom
Lincoln til Springfield. Springfield ble Illinois'
delstatshovedstad i 1837, med hjelp av en ung advokat
og politiker; Abraham Lincoln. Han bodde i byen til han i
1861 ble den 16. presidenten i USA. Fra da av er byens
historie uunngåelig knyttet til den kjente og elskede
amerikanske statsborgeren. Besøk The Lincoln Home
National Historic Site, Lincoln Depot, og Lincoln Tomb
som er de mest populære attraksjonene i dette området.
Du kan også ta en trolley til alle Lincoln historiske steder
og museer.

Dag 4: Springfield, Illinois -
St. Louis, Missouri (165
km)
I dag kjører du mot Missouri og St. Louis, som er den
største byen på Route 66 mellom Chicago og Los
Angeles. Den ble grunnlagt på bredden av
Mississippielven i 1762 og ble da "Gateway to the West".
Den berømte buen St. Louis Gateway Arch er bygget som
et symbol for erobringen av Vesten. På begynnelsen av
1900-tallet, fikk St. Louis internasjonal anerkjennelse for
å arrangere World's Fair, OL, og det første internasjonale
Balloon Race.

Sørg for å få med dere et besøk hos Union Station,
engang den travleste jernbanestasjonen i verden, og et
fantastisk eksempel på historisk arkitektur. Den unike
byggestilen er modellert etter den befestede
middelalderbyen Carcassone i Sør-Frankrike. Union
Station ble senere restaurert og omgjort til et
kjøpesenter. St Louis huser også mange historiske hjem,
slik som Daniel Boone Home og Campbell House
Museum som er åpne for omvisning. Eller ta deg tid til å
besøke Grants Farm, som tilhørte Ulysses S. Grant, USAs
18. president. Gården ble for ca hundre år siden kjøpt av
Bush-familien. I dag er området et kjent viltreservat.

Med åpen turistbuss kan du passere Mirror Lake til
Grants Lodge fra 1856. Kjør forbi Deer Park og se et rikt
dyreliv med bison, elg, antilope, sebraer, lamaer og
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strutser. Rundt i St Louis finner du historiske 'diners' og
bensinstasjoner. Et anbefalt stoppested er Ted Drewes,
som har solgt frossen vaniljepudding i St Louis siden
1930.

Dag 5: St. Louis - Rolla -
Springfield, Missouri (347
km)
Avreise fra St. Louis og neste stopp blir Rolla, hjemmet til
Totem Pole Trading Post, bygget i 1933. Fortsett videre
til Springfield som er anerkjent som fødestedet til Route
66. 30. april 1926 foreslo tjenestemenn i Springfield det
nye navnet på "Chicago to Los Angeles Highway".

Spor av "the Mother Road" er fortsatt synlige langs
gatene i Springfield; 'Diners' i skinnende krom,
steinhytter til turistene og de ??nå nedlagte
bensinstasjonene. Springfield blander fortid og nåtid når
historiske Route 66 grenser til fargerike downtown
Jordan Valley Park med byens torg. Ta en tur blant
interessante butikker og kreative spisesteder som omgir
det historiske sentrum. Her kan du nyte en rekke deilige
retter, loppemarkeder, spesialbutikker, eksklusive
butikker og nattklubber.

Dag 6: Springfield - Joplin -
Tulsa, Oklahoma (290 km)
Vi legger Missouri bak oss og fortsetter mot historiske
Oklahoma. På veien dit, besøker dere Dale Ole "66"
Barber Shop på hjørnet av Utica St. og Euclid Ave i Joplin,
for litt ekte nostalgi, før reisen fortsetter til Tulsa. Tulsa
blomstret virkelig på 1920-tallet, og fikk kallenavnet "Oil
Capital of the World." Næringslivet er fortsatt voksende
med luftfartsindustrien og en rekke andre store
selskaper som er plassert her.

Arkitekturinteresserte bør ikke gå glipp av Art Deco
fasader i Boston Building, Union Depot og Philtower.
Museene Philbrook og Gilcrease er stedene for
kunstelskere, og sistnevnte viser en kopi av
uavhengighetserklæringen etter borgerkrigen. Du kan
også nyte den vakre eiendommen til Oral Roberts
University.

Oklahoma er rik på indiansk innflytelse, kultur og
historie. Besøk Cherokee Heritage Center på Tsa-La-Gi
og opplev livet til Cherokee-indianerne slik det var før
det ble utsatt for europeisk påvirkning. Her vil du
oppleve deres hverdagsliv med matlaging, kurvfletting og
annet håndverk som keramikk og smykker. Den
populære cowboyen Will Rogers ble født og oppvokst i
Tulsa. Besøk hans fødested og minnesmerke for å lære
mer om livet hans.
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Dag 7: Tulsa, Oklahoma -
Oklahoma City, Oklahoma
(171 km)
Forlat Tulsa denne morgenen og kjør mot
delstatshovedstaden Oklahoma City. Dette er ekte
cowboyland, og det synes spesielt i Stockyards City. Den
ble grunnlagt i 1910 og er populær for sine restauranter
og butikker som spesialiserer seg på cowboyklær,
skreddersydde støvler og saler.

Ved siden av ligger Oklahoma National Stockyards, som
hevder å være det største levende storfemarkedet i
verden. Storfeauksjonene er åpne for publikum hele
dagen mandag og tirsdag. Besøk National Cowboy Hall of
Fame & Western Heritage Center som viser utstillinger
av cowboyenes historie og kultur. Malerier av de kjente
kunstnere Charles Russell og Frederic Remington er
høydepunktene på Atherton Art Gallery.

Det amerikanske Rodeo Gallery har en utstilling av
brennmerker og en større samling av piggtråd. Besøk
Bricktown Canal som ble bygget ved å grave opp en
gammel gate. Watertaxi er et populært og hyggelig
transportmiddel mellom butikker, restauranter og
nattklubbene i dette området.

Paseo Historic District er kjent for gallerier, atelierer og
restauranter. Dette kunstnermiljøet, bygget som en
spansk landsby, er hjem for forfattere, malere,

keramikere, fotografer, dansere og skuespillere. Nyt
galleribesøk, forestillinger, shopping, og en matbit i dette
herlige området.

Dag 8: Oklahoma City -
Shamrock - Amarillo,
Texas (414 km)
Vi reiser fra Oklahoma City og kjører i dag mot Lone Star
State. På vei til Amarillo kan dere gjøre et stopp i byen
Shamrock og besøke U-Drop-Inn Restaurant og en
bensinstasjon datert fra 1936, samt Pioneer West
Museum, som ligger i det historiske Reynolds Hotel. Her
får du et glimt av hvordan livet var når Route 66 var "the
Mother Road". Kombinasjonen av jernbanen og
ranchland har gjort Amarillo stor på eksport av storfe.
Mens jordbruk fortsatt er grunnlaget for økonomien, har
beliggenheten langs Route 66 gjort byen til en større
turistdestinasjon.

En av de mest kjente severdighetene er Cadillac Ranch,
hvor 10 graffiti-dekkede Cadillacs står på rad begravet
med fronten i bakken. Ideen bak skulpturen ble gjort av
millionæren Stanley Marsh III. Han valgte bilklassikere
fra 1948-1963, som er sett på som gullalderen for
amerikanske biler. Besøk Route 66 Historic District, en
kilometerlang strekning av veien som opprinnelig hørte
til Route 66, men som nå består av butikker, klubber og
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restauranter.

På the American Quarter Horse Heritage Center &
Museum vises utviklingen av hestetypen fra kolonitiden
til i dag gjennom interaktive utstillinger,
demonstrasjoner og dramatiske videopresentasjoner.
Flere aktører tilbyr turer med hest og vogn i vakre
ranchområder inkludert appetittvekkende måltider.

Dag 9: Amarillo, Texas -
Tucumcari - Santa Rosa -
Albuquerque, New Mexico
(461 km)
Forlat Big Texas når dere kjører inn i den sørvestlige
sjarmen av New Mexico. Dere kommer først til byen
Tucumcari. Her finner dere vakkert restaurerte Blue
Swallow Motel med sitt berømte neonskilt og Tucumcari
Historical Museum, hvor du kan oppleve den
legendariske fortiden til denne byen. Neste stopp på
veien er Santa Rosa, som inneholder mer enn ti bygninger
som fortsatt er i drift fra storhetstiden til Route 66.

Fortsett til Albuquerque for et to-netters opphold.
Albuquerque er New Mexicos største by og fremstår som
en flott blanding med gammelt og nytt, naturlig vakker
med menneskeskapte underverker. Landskapet rundt er

en fin blanding av majestetiske fjell og enorme
ørkensletter. Albuquerque er også velsignet med en bred
kulturell blanding som gjenspeiles i alle aspekter av
dagliglivet. Steder som er verdt å besøke er den
historiske gamlebyen, trendy Nob Hill og Indian Pueblo
kultursenter. Ta en tur på Sandia Peak Tramway. Denne
20-minutters gondol-utflukten er verdens lengste
taubane, og i tillegg en av de mest naturskjønne. På
toppen er det muligheter for tur og skigåing,
terrengsykling eller kun å nyte utsikten. Det finnes
restauranter på både toppen og bunnen av taubanen.

Dag 10: Albuquerque -
Santa Fe - Albuquerque
(175 km)
I dag tar vi en kort kjøretur til Santa Fe, den eldste
hovedstaden i USA bygget i gammel mexikansk stil.
Rundt det sjarmerende torget midt i byen finner du
butikker, restauranter og kunstgallerier. Besøk Mission
San Miguel, som er den eldste kirken i Santa Fe. Den ble
bygget i 1626 for spanske rikfolks tjenere. Bygningen ble
skadet under Pueblo-opptøyene i 1680, men ble
gjenoppbygd i 1710.

Sørg også for å få med dere den berømte "the Miraculous
Stairway" på Loretto kapell. Legenden forteller at en
snekker på mystisk vis dukket opp for å bygge en trapp til
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loftet. Utrolig nok brukte han ingen spiker eller støtter
for å bygge korketrekkeren av trapp, og han forsvant
visstnok før han kunne bli betalt.

Man får en fantastisk utsikt over byen fra The Cross of
the Martyrs, som ligger på en liten høyde. Korset minner
om de 21 franciskanermunkene som ble drept under
Pueblo opptøyene.

Dag 11: Albuquerque -
Gallup - Holbrook, Arizona
(373 km)
Avreise fra Albuquerque via Gallup. Denne lille byens to
kjente Route 66-landemerker ble dessverre tapt i brann,
og alt som gjenstår er selve veien. Den første byen du
kommer til i Arizona er grensebyen Holbrook, grunnlagt i
1881. Historic Route 66 ga midler for de som søkte en
bedre framtid her etter andre verdenskrig. Like ved
ligger de gamle områdene til Navajo og Hopi-indianerne.
I nærheten finner du også Petrified Forest National Park,
en overflod av vakre, fargede og forstenete trestubber
som er over 225 millioner år gamle.

Den 28-mile lange kjøreturen gjennom parken har vakre
utsiktspunkt og fantastiske fotomuligheter i Rainbow
Forest, Agate hus og Blue Mesa. En del av Painted Desert
ligger også innenfor parken med forstenede sanddyner i

vakre farger som grått, rødt, oransje og gult. Området er
spesielt vakkert i skumringen når sanddynene gløder i
nyanser av fiolett, blått, rødt og gull. Utforsk Holbrook
Main Street om kvelden for shopping og middag.

Dag 12: Holbrook -
Winslow - Grand Canyon
National Park (275 km)
Denne morgenen drar dere til Grand Canyon National
Park. På vei til Flagstaff passerer dere Winslow med The
Old Trails Museum og Minnetonka Trading Post, med en
fasade av forstenet treverk. Den overveldende
størrelsen og de strålende fargene gjør Grand Canyon til
et av de vakreste naturlige underverkene i verden. Grand
Canyon ble meislet ut av naturlige elementer som
Colorado River over en stor geologisk tidsperiode. South
Rim har mange rasteplasser med utsiktspunkt som kan
nås med buss eller bil, og det er asfalterte og brolagte
gangveier langs kanten.

Besøk Bright Angel Lodge for et utmerket utsiktspunkt.
Lodgen er et historisk landemerke og tilbyr også galleri,
restaurant og utstillinger. Guidede gåturer tilbys med
park rangers som guider. For den eventyrlystne går det
turstier ned til Colorado River. Raftingturer på elva eller
helikopterturer er også spektakulære måter å oppleve
Grand Canyon på.

/nord-amerika/usa/nasjonalparkene/grand-canyon-nasjonalpark
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Dag 13-14: Grand Canyon,
Arizona - Las Vegas,
Nevada (445 km)
Legg Grand Canyon bak dere og kjør mot Las Vegas. Selv
om Las Vegas ikke en del av Route 66, er denne
imponerende byen verdt omveien. Las Vegas har noe å
tilby alle: fra fantastiske liveshow til spenningen i
casinoene og liv i gatene fra morgen til kveld. Spasér
nedover Las Vegas Boulevard, eller "the Strip", hvor
hotell og casinoer har forskjellige temaer som alle prøver
å overgå hverandre. Ta en tur på toppen av Stratosphere,
den høyeste bygningen vest for Mississippielven. Nyt en
middag med fenomenal utsikt, vær modig og ta berg- og
dalbanen, eller bare beundre utsikten fra
observasjonsdekket.

Besøk noen av de fremste hotellene som Caesars Palace,
The Venetian og Paris for luksusshopping. Hvis du er ute
etter noen røverkjøp, kan du kjøre til en av outletene
med designermerker til rabatterte priser. Sørg for å ikke
gå glipp av fontenene utenfor Bellagio Hotel. Denne
spektakulære forestillingen med musikk og lysshow er
spesielt vakker etter solnedgang . En annen side av Vegas
finner du i downtown på Fremont Street. Denne gågaten
har butikker, restauranter og casinoer, og taket er dekket
med en enorm storskjerm, med mer enn 12 millioner
lyspærer, som viser musikkvidoer og andre ting til
bestemte tider.

Dag 15: Las Vegas -
Barstow - Santa Monica,
California (459 km)
Forlat glitter og glam i Las Vegas og kjør mot Santa
Monica hvor dere kan nyte et 2 netters opphold. Hvis
dere vil fortsette å følge Route 66, må dere kjøre via
Barstow for et besøk på Casa Del Decierto (Desert
House som huser et Route 66 Museum). Etter et kort
stopp, fortsett til Santa Monica.

Kystbyen Santa Monica tilbyr aktiviteter for både unge
og gamle med strand, sykkelstier, kunstgallerier, museer,
nattklubber, shopping, teater og konserter. Besøk Santa
Monica Pier, en gang kjent som målstreken for den
legendariske Route 66. Her finner dere blant annet et
akvarium, en fornøyelsespark og den berømte
Hippodromebygningen fra 1916 som har vært med i et
utall av filmer.

Dag 16: Santa Monica,
California
I dag kan dere bruke litt tid på stranden, med over 300
soldager er Santa Monica Beach et kjærkomment fristed
for både ferierende og lokalbefolkningen. Her tilbys det
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aktiviteter for alle; svømming, surfing, volleyball, skating
og sykling er blant favorittene. Santa Monica tilbyr
fantastiske matopplevelser og er kjent for fusjonsretter
preget av en blanding av kulinariske stiler med ??ferske
organiske råvarer.

Eventuelt kan dere utforske et av nabolagene i City of
Angels. Besøk glitter og glamour i Hollywood og Beverly
Hills, handle på lukseriøse Rodeo Drive, spis lunsj på
tilbakelente Venice Beach med surfere, gatekunstnere og
artige butikker.

Dag 17-18: Santa Monica -
Los Angeles International
Airport (19 km) - Norge
Det er tid for å vende nesen hjem.

Sjekk ut av hotellet om formiddagen og kjør mot Los
Angeles International airport, hvor dere leverer
leiebilene før turen går tilbake til Norge.

Ankomst Norge på dag 18.
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Reiseperiode Juli - august  - BIL OG HOTELL: Fra-priser i kr. pr. person (for 2 voksne i delt
dobbeltrom)

I delt dobbeltrom
21 448,00 NOK

Reiseperiode September - oktober  - BIL OG HOTELL: Fra-priser i kr. pr. person (for 2 voksne i
delt dobbeltrom)

I delt dobbeltrom
21 448,00 NOK

Reiseperiode April - juni  - BIL OG HOTELL: Fra-priser i kr. pr. person (for 2 voksne i delt
dobbeltrom)

I delt dobbeltrom
20 648,00 NOK

Reiseperiode Juli-August  - BOBIL: Fra-priser i kr. pr. person (for 2 voksne i felles bobil)

Cruise America
30 648,00 NOK

Reiseperiode September  - BOBIL: Fra-priser i kr. pr. person (for 2 voksne i felles bobil)

Cruise America
27 148,00 NOK

Reiseperiode Oktober  - BOBIL: Fra-priser i kr. pr. person (for 2 voksne i felles bobil)

Cruise America
25 298,00 NOK

Reiseperiode April-mai  - BOBIL: Fra-priser i kr. pr. person (for 2 voksne i felles bobil)

Cruise America
25 298,00 NOK
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Reiseperiode Juni  - BOBIL: Fra-priser i kr. pr. person (for 2 voksne i felles bobil)

Cruise America
27 148,00 NOK

Prisen inkluderer:

Fly Norge-Chicago og Los Angeles-Norge
Leiebil i 14 dager - Fullsize Model (Chevrolet Impala el. lign.) inkl. ansvars- og kaskoforsikring (hentes etter
endt opphold i Chicago og leveres ved Los Angeles flyplass før hjemreisen)
16 netter på fortrinnsvis 2-3 stjerners hoteller i dobbeltrom
Skatter og avgifter

Prisen inkluderer ikke:

Reiseforsikring
Enveisleie på USD 750,- (betales ved henting)
Måltider, utflukter, entréer og transfers som ikke er beskrevet i reiseplanen
Vaksiner (kontakt egen lege) https://www.benns.no/viktig-informasjon)
Visum/innreisetillatelse til USA (les mer her)

Prisen inkluderer:

Fly t/r inkl. skatter og afgifter
Første 1 natt på hotell
15 netters leie av bobil
Ubegrenset miles
Enveisleie
Leie av sengetøy, håndklær og kjøkkenutstyr
10 % rabat på KOA campingplasser

Prisen inkluderer ikke:

Reise- og avbestillingsforsikring
Campingplasser
Eventuelle tips
Eventuelle bompenger
Vaksiner (kontakt din fastlege)
Visum/innreisetillatelse Les mer her

Viktig om nevnte priser

Vi gjør oppmerksom på at prisene ovenfor kun er estimerte fra-priser, noe som betyr, at prisen kan variere med tanke
på reiseperiode, bestillingstidspunkt, lengde på turen og andre faktorer. Prisen skal ses som en veiledende indikasjon
på hva en bobilferie koster. Ønsker du et spesifikt tilbud for din drømmereise, så er du velkommen til å kontakte oss
for et uforpliktende tilbud.

La oss skreddersy din bobilferie

Nevnte reise er bare et reiseforslag til hva du har mulighet for å oppleve. Reiseforslaget er satt sammen av våre

http://www.benns.no/viktig-informasjon
/umbraco/Vaksiner%20(Ta%20kontakt%20med%20din%20fastlege)
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kompetente reiseeksperter, som selv har kjørt rundt i bobil i området. Vi setter sammen den endelige reiseplanen i
samarbeid med deg, slik at den blir skreddersydd til dine ønsker og behov.

Skriv til oss eller ring på tlf.: 23 10 23 80 for en prat om din bobilferie.

https://www.benns.dk/kontakt/fa-et-tilbud


Hva er inkludert i prisen?
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Bestill din
neste reise
Få personlig rådgivning fra våre
reiseeksperter som har mange
års erfaring og kjennskap til våre
destinasjoner

Ring 23 10 23 80

                Bestill                

Vi sitter klar på telefonen
mandag - fredag fra kl. 8.30 - 16.30

tel:23102380
https://www.benns.no/nord-amerika/usa/route-66-bilferie-i-usa-8266?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/nord-amerika/usa/route-66-bilferie-i-usa-8266%3E

