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SIDE 1

ROUTE 66amcaramcar

ILLINOIS - MISSOURI - KANSAS - OKLAHOMA - TEXAS - NEW MEXICO - ARIZONA - CALIFORNIA

Bli med på Route 66
Bli med på Route 66, en uforglemmelig road trip fra 

Chicago til Los Angeles gjennom 8 stater, pluss en 

avstikker til Grand Canyon og Las Vegas. Vi cruiser 

gjennom hjertet av Amerika, gjennom småbyer og 

fantastiske landskap. 

Vi cruiser The Mother Road!
Route 66 er 2.320 miles (3.712 km) lang. Vi tar oss 

god tid og bruker nesten tre uker på turen. 

Dagsetappene er akkurat passe lange, og vi får med 

oss både store og små attraksjoner underveis. De 

fleste dagsetappene er fra 15 til 30 norske mil. I tillegg 

får vi med oss noen ekstradager i både Chicago, Las 

Vegas og Los Angeles med et par overnattinger på 

hvert sted. Vi gjør også en avstikker til storslagne 

Grand Canyon! 

Vi “jukser” ikke med å kjøre interstate. Vi kjører 
Route 66!

Turen koster kr 32.490,-  (barn/tenåringer, kr 

9.990,-) og inkluderer flybilletter, leiebil med 

forsikring og fri kilometer, samt alle hotellnetter 

under hele turen. Mat og bensin, samt 
inngangspenger til utvalgte attraksjoner dekkes 

underveis av den enkelte. Prisen baserer seg på at 
to og to deler bil og hotellrom. Enerom og egen 

bil kan bookes mot et pristillegg.
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Dag-for-dag-
programmet

Hver morgen møtes vi for 

gjennomgang av dagens etappe. 

Reisekoordinator kommer med råd og 

tips.

Noen velger å kjøre sammen, mens 

andre kjører på egenhånd. De fleste 

varierer dette litt fra dag til dag.

Du velger selv hvor ofte du vil stoppe. 

Noen deltakere ønsker å få med seg 

“alt”, mens andre ønsker å gjøre ting 

på egenhånd. Det er lagt til rette for 

begge deler, og siden alle har egen bil, 
står man fritt til å disponere tiden som 

man vil.

Dagsetappene er lagt opp slik at du 

har mulighet for å “kjøre inn” litt tid og 

få mer tid til å slappe av ved bassenget 

på hotellet om ettermiddagen, eller 

dra på oppdagelsesferd på egenhånd.     

Mange kvelder samles de som ønsker 

å spise middag sammen. Også dette er 
frivillig. Bli med de kveldene du har 

lyst. 

Dag-for-dag-programmet, som sendes ut 
like før avreise, har 

forslag til attraksjoner 

og aktiviteter å få med 

seg på turen. 

Programmet har 

veibeskrivelser, GPS-
adresser og mange 

tips om steder som er 

verdt en stopp. 

Programmet er til god 

hjelp sammen med 

skilting og reiseleders 

tips. Vi anbefaler også en 

god Route 66-bok, f.eks. 

Jerry McClanahans, EZ66 

Guide for Travellers. 

Leiebil
Standard leiebil som 

er inkludert i pakken, 
er det som kalles full 
size sedan. Dette kan 

typisk være en Ford 

Fusion eller Chevrolet Malibu eller lignende. I 
utgangspunktet deler to og to bil og hotellrom.  Noen 

av deltakerne velger å oppgradere leiebil til f.eks. SUV, 
convertible eller luxury. 
 

Om flere ønsker å kjøre sammen, kan vi booke en 

større bil, f.eks. SUV eller minivan, ofte uten at det 

koster noe ekstra. 

Selv om det kan være varmt midt på dagen, så gjør air 

condition det behagelig likevel, også for de som kjører 

cab. 

AMCAR medlemsturer
Medlemsturene til USA lokker både nye og gamle 

medlemmer. Enten du reiser alene, sammen med en venn 

eller med ektefelle eller andre familiemedlemmer, vil du 

sette pris på fleksibiliteten turprogrammet gir. Det er 

mange turer å velge i, både roadtrip-turer som Lincoln 

Highway og Route 66 og turer til arrangementer som 

f.eks. SEMA, NASCAR eller Goodguys-treff. Erfarne 

reiseledere er med hele veien, og om du vil, blir det også 

tid til å utforske Amerika på egenhånd.
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Route 66 - kort fortalt
Route 66 fikk sitt navn i 1926. I starten var det lange 

strekninger med grusvei, men 

etter hvert ble fast dekke lagt, og 

noen strekninger fikk en kortere 

og mer direkte trasé, og i 1938 

fikk hele Route 66 fast dekke. I de 

harde 30-årene benyttet mange 

familier Route 66 på sin vei 
vestover mot California i håp om 

en lysere fremtid. Etter krigen og 

utover på 50-tallet kom 

økonomiske oppgangstider og 

flere veifarende. Langs Route 66 

dukket det opp nye, fine moteller, kafeer, bensin- og 

servicestasjoner, samt små og store attraksjoner. Utover 

60- og 70-tallet ble det fart i byggingen av Interstate 

Highwayene. Disse nye motorveiene tok gradvis over for 

de gamle veitraseene som Route 66, og på mange 

strekninger langs Route 66 gikk trafikken radikalt ned. 

Noen småsteder “døde” langsomt, mens andre klarte seg 

bedre. I 1985 ble Route 66 offisielt fjernet fra highway-
nettet i USA, og mange trodde veien ville gå i 
glemmeboken. Slik ble det imidlertid ikke. Route 66 lever 

fremdeles i beste velgående. Har du lyst til å gjenoppleve 

landskap, småsteder, byer og scener sett i utallige filmer 

og TV-serier, er Route 66 veien å kjøre. Mellom 85% og 

95% av den gamle veien er fremdeles kjørbar. Langs veien 

og i småbyer finner vi fremdeles autentiske “ekte” Route 

66-attraksjoner. Route 66 er en reise tilbake i tid. Route 

66 er den ultimate road trip.

Programmet i kortversjon
20. - 23. juli 2021
Vi ankommer Chicago den 20. juni og blir møtt av 

reiseleder på flyplassen. Vi har avsatt to netter i 
Chicago, og vi får med oss guidet tur til kjente Route 

66-attraksjoner i byen, samt båttur på Chicago River 

og på Lake Michigan. I tillegg blir det tid til både 

restaurantbesøk og bluesklubb for de som ønsker. 

“The Bean” i  Chicago

Frokost på Lou Mitchells 

Route 66 ved Amboy, California

Båttrur på Lake Michigan,  Chicago
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Roadside Attractions
Langs Route 66 finner vi mange såkalte “roadside 

attractions”. Noen er store, som f.eks. grottene 

Meramec Caverns i Missouri, og mange er mindre, 
som f.eks. flere “muffler men” vi finner langs ruten. 

Ofte er det spennende historier knyttet til 
attraksjonene som gjerne har stått der siden Route 

66 var hovedferdselsåren.  Alle har de ett formål, å 

få de veifarende til å stoppe. Mange attraksjoner er i 
full drift og tilbyr de veifarende omvisning og 

opplevelser, mens andre kun er en relikvie, et 
minne etter en forretning som en gang var i drift på 

stedet. 
 

23. - 28. juli 2021
Vi sjekker ut bilene og forlater Chicago. Ferden går 

sørvestover gjennom staten Illinois. Langs veien gjør vi 
mange stopp ved små og store attraksjoner, både de 

du kan lese om i Route 66-bøker og noen bortgjemte 

“hemmeligheter” som få vet om. 

Når vi kommer til St. Louis, krysser vi mektige 

Mississippi River. Her kan det bli mulighet både for 

hjuldampertur på elven og besøk oppe i den 192 

meter høye buen som er et landemerke i byen. I 
Missouri besøker vi hulen der Jessie James gjemte seg 

for lovens lange arm, og vi stopper også på flere 

bilattraksjoner.

The Gateway Arch i St. Louis, Missouri

Route 66 gjennom Oklahoma

Meramec Caverns i Missouri

Gary's Gay Parita

The Blue Whale i Catoosa, Oklahoma
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I Oklahoma treffer vi på indianere og får et innblikk 

i tiden under den store depresjonen på 30-tallet, 
the Dust Bowl Years, som John Steinbeck skriver om 

i romanen The Grapes of Wrath (Vredens druer, på 

norsk). I Afton drar vi innom Darryl Starbirds Rod & 

Custom Hall of Fame og får ved selvsyn se noen av 

de mest legendariske custombiler. 

28. - 30. juli 2021
Vi kommer etter hvert til Texas med vide, åpne 

sletter og prærie. For de som vil, blir det mulighet 
for både hesteridning og Jeep-tur. Ruten går 

gjennom småbyer, blant longhorns, kveg og 

oljepumper. Småbyer som Shamrock og McLean 

passeres på veien mot vest. Vi overnatter i Amarillo 
og fortsetter videre mot New Mexico. Vi vil kjøre 
noen gamle, spennende traseer av Route 66, på 
grusvei og langt utenfor de vanlige traseer.

Mange steder ønsker oss velkommen langs veien.

Teepee Trading Post i Lupton, Arizona

Tur på hesteryggen, alternativt Jeep-tur, 
for de som vil...

Spennende biler lang veien...

Boots Court Motel - radio in every room!

Winslow, Arizona
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Vi besøker Tucumcari, hvor klassiske neonskilt, kafeer og 

moteller fremdeles er intakte. Deretter Route 66-byen 

Santa Fe. Byen er helt ulik alle andre amerikanske byer, 
spesielt når det gjelder arkitektur. De som har lyst å bli med 

opp på fjellet Sandia Peak, som ligger høyt over 

Albuquerque, får med seg en fantastisk utsikt. Vi skal 
deretter til Flagstaff, hvor vi tar oss god tid til til å rusle 

rundt i sentrum.

30. juli - 3. august 2021
Vi gjør en liten avstikker fra Route 66 til storslagne Grand 

Canyon. Der besøker vi flere utkikkspunkter og får med oss 

en farvesprakende solnedgang om været er på vår side. Vi 
besøker Williams, Ash Fork, Seligman og Kingman. Deretter 

gjør vi en ny avstikker, denne gang til Las Vegas, hvor vi 
skal bo midt på den berømte Strip-en. Hoover Dam blir det 
også tid til å besøke.

Grand Canyon

Mange fine scener...

Fra toppen av Sandia Peak, 
høyt over Albuquerque

Grillaften en varm sommerkveld...
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3. - 10. august 2021
Fra Kingman kjører vi siste etappe av Route 66. Vi kjører 

over fjellet mot Oatman, hvor eslene går løse i gatene. 

Deretter kommer vi til Golden Shores og Needles. Vi 
kjører innom Lake Havasu før siste etappe mot Santa 

Monica og Stillehavet. 
Vi avslutter med tre dager i Los Angeles-regionen.

Route 66 - 
reisen der veien er målet
Mye av Route 66 er tofelts landevei som går 

innom tettsteder og småbyer, via hovedgaten og 

der folk bor. Vi finner små og store attraksjoner 

hele veien langs ruten. Noen ganger er det også 

verdt å ta en avstikker. Route 66 er skiltet, om 

enn noe varierende. Hjelp fra reiselederne, 
programheftet vårt, kart og GPS gjør det greit å 

finne frem. Vi kan kjøre nesten hele den gamle 

veien; kun noen ganske få strekninger må vi opp 

på Interstaten (motorveien). Noen strekninger 

kan de som vil, også kjøre grusvei - Dirt 66!

Route 66 har inspirert forfattere og låtskrivere 

mer enn noe annet stykke highway i Amerika. 

Entusiaster er med på å ta vare på veien og 

kulturen. Tusenvis av små forretninger langs 

ruten lever fremdeles av å selge varer og tjenester 

til oss veifarende. 

Hoteller
Vi har valgt ut hoteller som holder fin standard, 
og som ligger sentralt på de steder vi besøker. Vi 
bruker kjedehoteller som Best Western, Marriott 
og Hilton, i tillegg til frittstående lokale hoteller. 

De fleste hotellrom har to dobbeltsenger. For par 
booker vi vanligvis én king size seng. Alle 

hotellene er inspisert av reiseleder i forkant. 95% 

av hotellene har basseng. En dukkert etter en 

varm dag gjør godt. Så å si alle hoteller er i 
gangavstand til restaurant. 

Holbrook, New Mexico

Arizona Route 66

Esler i Oatman, Arizona

Best Western Rail Haven
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Tekst, foto og layout: Kjetil Sveistrup T R A V E L

Påmelding: 
Hop A Long Travel AS

Tlf: 73 43 66 05
E-mail: kjetil@hopalong.no.

Turen koster kr 32.490,- pr. person når to deler 

bil og rom. Barn og tenåringer som deler rom og 

bil med foreldrene, betaler kun 

kr 9.990,-. Hop A Long Travel fakturerer 

deltakerne for turpakken som inkluderer 

flybilletter, leiebil med forsikring og fri 
kilometer, samt alle hotellnetter under hele 

turen. Avgift for enveisleie for leiebilene er også 

inkludert.  Ved påmelding får du en 

depositumgiro på kr 2.500,- pr. person. Beløpet 
trekkes fra på sluttfakturaen. Sluttfaktura 

sendes med forfall 4 til 6 uker før avreise. 

 

Før avreise vil hver deltaker få tilsendt et 
omfattende 50-siders programhefte. Her finner 

du råd og tips og et fyldig dag-for-dag-
program med GPS-adresser til hoteller og 

attraksjoner underveis. Forbehold om pris- og  

programendringer. 

Informasjon: 
Hilberg Ove Johansen, hilberg@amcar.no, 

tlf 72 89 60 00 eller
Kjetil Sveistrup, kjetil@hopalong.no, 

tlf 73 43 66 05

Route 66  - 2021
Tirsdag 20. juli: Chicago
Onsdag 21. juli: Chicago
Torsdag 22. juli: Pontiac
Fredag 23. juli: St. Louis 

Lørdag 24. juli: Springfield, MO
Søndag 25. juli: Miami
Mandag 26. juli: Tulsa
Tirsdag 27. juli: Weatherford
Onsdag 28. juli: Amarillo
Torsdag 29. juli: Tucumcari
Fredag 30. juli: Santa Fe
Lørdag 31. juli: Gallup
Søndag 1. august: Flagstaff
Mandag 2. august: Williams, Grand Canyon
Tirsdag 3. august: Las Vegas
Onsdag 4. august: Las Vegas
Torsdag 5. august: Needles
Fredag 6. august: Los Angeles
Lørdag 7. august: Los Angeles
Søndag 8. august: Los Angeles
Mandag 9. august: Hjemreise
Tirsdag 10. august: Ankomst Norge
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