Dagsprogram Chicago – Los Angeles
Vi tar förbehåll för eventuella ändringar och uppdateringar år för år. Det blir alltid till
det bättre. Genom att resa med oss har du godkänt dessa betingelser.
Vi kör hela original Route 66. Det er ca 85 % av gamla original US Route 66 som
existerar i dag. Vi kör allt detta och lägger in fina landsvägar på̊ de ställen där vägen är
stängd eller ödelagd.
KÖR ETAPPER
Även om kör etapperna kan se långa ut på pappret, så är det en helt annan sak att köra
MC i detta land än hemma i Skandinavien. Vi startar tidigt på morgonen och kommer
fram i dagsljus, ca i fyra- femtiden på eftermiddagen. Det betyder att vi kan hoppa i
poolen som i stort sett finns på alla våra hotell och motell, och njuta av en kall öl i solen
ett par timmar innan vi träffas för en gemensam middag. De som vill kan självklart gå på
egen hand på kvällen.
Avstånden gör att det inte är mer än 4 - 6 timmars effektiv körning var dag. Några dagar
är helt körfria dagar.
Vi kör i behagligt tempo och tar en bensträckare en gång i timmen. Det är bra vägar,
asfalt eller betong hela vägen och natur upplevelser i alla riktningar hela tiden.
Du får information av din guide innan turen startar med fokus på kör-mönster, dagliga
rutiner etc. Ha alltid med dig mobil nr till guiden (detta får du i USA) och översikten på
adresserna till de hotellen som vi bor på under resan. Ha alltid fulladdad mobil-tlf på dig
och laddare i sidväskan, tillsammans med cash, kreditkort, solkräm etc.
Viktigt
Kom ihåg att ta en kopia på både fram- och baksida av ditt kreditkort och körkort före
avresa. Kopiorna skal lämnas tillsamman med underskrivet hyr kontrakt. HarleyDavidson vil reservera USD 2000.- (ca SEK 18000.-) på kreditkortet som säkerhet för
utgifter vid eventuella skador på̊ cykeln. Pengarna släpps igen efter att cyklarna är
inlämnade i Los Angeles.
De tar INTE Diners Card.
Dag 1 - Ankomst Chicago
Nästan alla grupper ankommer på eftermiddagen. I passkontrollen blir du fotograferad
och får lämna fingeravtryck. Om de frågar vad du skal göra i USA, så svarar du "holiday",
och om de frågar om du har packat väskan själv, svarar du alltid ja, även om frun gjorde
det. Ibland får du svara på några enkla tilläggsfrågor. Detta är ren rutin, och ingenting att
bekymra sig över. Immigrationspersonalen är väldigt hövliga och vänliga så länge du
också̊ är det.

Från flygplasten är det gemensam transport till hotellet, där vi skal bo i två nätter.
Vid ankomst vill guiden hålla ett kort möte och orientera om programmet under
uppehållet i Chicago.
Vi fyller även i uthyrningspapperna denna kväll. Det sparar mycket tid på avresedagen.
De som vil, kan avsluta kvällen med middag i restauranten på̊ hotellet eller i baren med
en iskall förfriskning.
Dag 2 - Chicago
Efter frukost åker vi in till stan för att se oss omkring. Ta på er bra sko!
Det blir gemensam transport från hotellet.
Om vädret och tiden tillåter det så startar vi med Willis Tower (tidigare Sears Tower).
Byggningen är 442 meter hög med 2232 trappsteg till toppen, men oroa er inte hissen
tar bara 70 sekunder. Willis Tower har 110 våningar och var länge värdens högsta
byggnad, den är fortfarande högst i USA. Från toppen kan vi se ut över fyra stater;
Illinois, Michigan, Wisconsin och Indiana. Varje år besöker 1.5 millioner människor
utsiktsplattformen på 103:e våningen.
Vi går förbi "Start of US Route 66" på vägen till Millennium Park, som ligger vid Michigan
ave, Chicagos paradgata. Här kan man njuta av solen bland skyskrapor, spektakulära
konstverk och mysiga uteserveringar. Chicago är den stad i världen med flest gratis
friluftskonserter, och en av världens största utomhusscener ligger här i parken.
Från Millennium Park kan vi gå upp "The Magnificient Mile, en del av Michigan avenue,
med flera stora köpcenter och designbutiker. Och för dem som vill är där en HD-butik på
Michigan ave.
Om man går längst Michigan ave, passerar man några av stadens mest kända
byggningar. Tribune Tower är dekorerat med stenar från både Peterskyrkan i Rom och
den förbjuda staden i Beijing. Tribune Tower är utnämnd till den finaste
kontorsbyggningen i världen.
Precis innan du passerar bron över Chicago river, vill du se Wrigley-byggningen,
huvudkontoret för den kända tuggummiproducenten. Den ligger på̊ stadens bästa tomt,
du känner igen den på̊ klockan.
Längre ner på gatan kan du se vattentornet, det var den enda byggningen som överlevde
branden i 1871. Tornet är bara 46 meter högt, men det är älskat av staden invånare.
Vi drar vidare till Navy Pier, Chicagos svar på Aker brygge. Detta var världens största
brygga då den blev byggd på̊ mer än 20 000 pålar i 1916. Under 2:a världskriget var den
träningscenter för U S Marines.
Från Navy Pier går flera sightseeingturer på Chicago river och Michigan lake. De tar en
timmes tid. Man kan sitta på̊ däck, smuttande på ett glas vin medan världens vackraste
skyskrapor glider förbi. Alla båtturerna är med guide, och har olika teman arkitektur,
historia, politik etc.

Vi avtalar gemensam returtransport till hotellet med guiden.
Vi har nu fått med oss något av det bästa Chicago kan bjuda på, och är klara för äventyret
"on the road".
Dag 3 - CHICAGO – Milwaukee Harley Davidson Museet, ca 260 km
Vi möts i receptionen och åker gemensamt till Harley- Davidson, där ny polerade
årsmodeller av Harleys står och väntar på oss. Hälften börjar med att hämta ut sina
cyklar, mens den andra halvdelen börjar i butiken för eventuella inköp.
Alla förare går igenom den tilldelade cykeln tillsammans med en Harley-anställd, och
gör de sista förberedelserna innan vi starter.
Så sätter vi kursen mot Milwaukee och Harley-Davidson museet. Detta blir en stor dag
för alla Harley intresserade. Efter museum besöket kör vi tillbaka till hotellet i Chicago.
Alla H.O.G medlemmar går gratis in på̊ museet.
Dagens höjd punkter: Hämta ut våra splitter nya Harley-Davidson och världens bästa
Harley-Museum.
The Kingston Mines
För de som vill få en äkta bluesupplevelse kan man besöka Chicagos mest kända
bluesklubb, The Kingston Mines på kvällen. Alla våra guider kan ta med dig dit på ett
obligatoriskt besök! Klubben har funnits i många år, så där är massa nostalgi i väggarna.
Vi kan skriva under på att om du inte tidigare har varit blues-fan, så är du det efter ett
besök på Kingston Mines. En riktig höjdpunkt på turen!!!
Middag kan intas på klubben. Transport ordnar ni vanligtvis själv, men guiden är
självklart behjälplig.
Kom ihåg att ta med ett visitkort från hotellet, så att ni kommer väl hem. Där är flera
hotell med samma namn i Chicago.
DAG 4 - CHICAGO – SPRINGFIELD, ILLINOIS, ca 330 km
Det blir en hygglig etapp genom Illinois' platta, gröna landskap och mycket Route 66. Vi
skal genom flera små byar här i hjärtat av USA, t. eks Romeoville, Joliet, Gardner, Lincoln,
Atlanta, Pontiac och Lexington.
Vi äter lunch på Polk-A-Dot, en gammal Route 66 Diner från 1956, innan vi checkar in på
hotellet i Springfield IL på eftermiddagen.
Dagens höjd punkt: Polk-A-Dot Drive in, Dwight och Pontiac.
(Tvätt möjligheter finns).

DAG 5 – SPRINGFIELD, ILLINOIS - ST ROBERTS, MISSOURI, ca 440 km
Efter en god frukost börjar vi med att köra på original Route 66 USA från 1926 till 1930.
Vi passerar flera småbyar, några med nedlagda bensin stationer, som har blivit
renoverade in till små minimuseer.
Vi kör genom St. Louis på̊ motorvägen.
Vi gör ett stopp på Jesse James museum och Meramec Caverns i Stanton. Jesse James och
hans bandittkompisar gömde sitt tjuv gods långt inne i grottorna efter sina många bankoch tågrån. Det arrangeras guidade grott turer för dem som önskar det. Det blir ca en
timmes stopp här.
Det är fina körvägar ut från Stanton. Här tar vi en film- och foto- session.
Andra ställen som vi passerar i dag är t.ex. Devil's Elbow, Rolla och Fanning (med
världens största gungstol).
Vi beställer pizza och tillbringar kvällen vid bassängen på hotellet i St. Roberts.
Dagens höjd punkt: Carlinville, Meramec Caverns, Devil's Elbow.
(Tvätt möjligheter finns).
DAG 6 - ST ROBERTS, MISSOURI – CLEARMORE, OKLAHOMA, ca 437 km
Efter frukost, blir det en dag med god, gammeldags US Route 66 cruising i behagligt
tempo på̊ spännande vägar, och i dag skal vi igenom tre stater; Missouri, Kansas och
Oklahoma. Staten Oklahoma har flest miles på original Route 66 USA.
Dagens etapp är på många sätt genom själva hjärtat av USA och Route 66 - och här är
vägen mer en turistattraktion. Landskapet och kulturen ändras, och man möter
människor på ett annat sätt. Vi hoppas alla blir lika begeistrade som oss för denna del av
Route 66 USA.
Detta är förövrigt Amish land, så se upp för häst och vagn på vägarna. Det kommer flera
godbitar denna dag, men några skal ju vara överraskningar, så vi avslöjar inte allt. J
Route 66 USA går genom det sydöstra hörnet av Kansas, bare 12 miles av ruten går
genom denna stat. I Galena, Kansas, stoppar vi på "Cars on the Route", ägd av några
trevliga damer som har öppnat gatukök i en gammal bensinstation.
Här kan du också̊ beundra kranbilen från filmen "Cars". Damerna har en liten souvenir
butik, där de bland annat säljer kopior av bilarna från animationsfilmen "Cars".
Vi lägger Kansas bakom oss och fortsätter mot Miami, och så vidare på fina Route 66
USA vägar mot Vinita och Clearmore där vi övernattar för kvällen.
Dagens höjdpunkter: Gay Parita, Cars on the Route mm.
(Tvätt möjligheter finns).

DAG 7 – CLEARMORE, OKLAHOMA – WEATHERFORD, OKLAHOMA, ca 340 km
Vi startar dagen med att köra genom Tulsa, och fortsätter på fina Route 66 - vägar mot
Stroud. Där vi tar en kaffepaus på det legendariska cafét "Rock Café ".
Vi fortsätter på Route 66 till Arcadia där vi besöker “Round Barn”, och äter lunch på en
mycket speciell bensinstation/café i närheten.
Så fortsätter vi genom Oklahoma City, Bethany, Yukon och El Reno. Precis innan vi
kommer till Weatherford, där vi skal stanna för natten, kör vi över "Pony Bridge ".
Detta är en fin och kort kördag så vi är tidlig framme vid hotellet så vi kan hoppa i
poolen och njuta med en kall dryck.
Dagens höjdpunkt: Rock Café, Round Barn.
(Tvätt möjligheter finns).
DAG 8 – WEATHERFORD, OKLAHOMA – AMARILLO, TEXAS, ca 310 km
Efter frukost kör vi mot Clinton för att sen sätta kursen mot Elk City och deras Route 66museet. Vi äter lunch på̊ en kinesisk buffé restaurang i Elk City.
Sen blir det fin Route 66 -körning till Erick, där vi besöker rednecken Harley. Han tar
inte betalt, utan lever på dricksen som vi ger. Han bjuder på öl, läsk och underhållning
vars like du aldrig har upplevt för. Vi stannar ca en timme hos Harley.
Eftersom Harley börjar komma till åren och har en mor på̊ 90+, så är det inte alltid
garanterat att han kan ställa upp, men han har lovat att göra så gott han kan. Hans fru
dog nyligen och de var ett berömt radarpar. Nu kör han showen själv så ofta han kan.
Efter besöket i Erick kör vi mot Amarillo, The Yellow Rose of Texas. Vi kör mest möjligt
på̊ gamle Route 66, men delar av den ligger begravet under Inter State 40 i detta
område.
2,2 kilo kött på 3 minuter!
Det har inte varit så många fisk middagar på turen, och det blir inte bättre i Amarillo.
På Big Texan Steak Ranch skal det ätas KÖTT.
Restaurangen serverar biffar i alla storlekar, helt upp till 72 ounces, dvs. runt 2.2 kg.
Klarar du att få i dig en sådan i löpet av en timme, så bjuder kocken på måltiden.
Oavsett: Ett minne för livet!
Rekordet är det en ung smal dam som har: Molly klarade att pressa i sig 2,2 kilo kött på
under 3 minuter! Prova inte detta hemma.
Dagens höjdpunkter: Harley, Elk City Route 66 National Museum, Big Texan Steak
Ranch.
(Tvätt möjligheter finns).

DAG 9 – AMARILLO, TEXAS - SANTA ROSA, NEW MEXICO, ca 300 km med exklusivt
besök på en äkta cowboy ranch.
Vi starter dagen med en god och stor (allt är lite större i Texas) frukost (inte inkluderat)
för de som orkar efter middagen kvällen innan. Ett besök på världens största bootsbutik, Cavender's Boot City, är ett måste innan vi lämnar Amarillo.
Se www.cavenders.com
Några få kilometer efter Amarillo vill vi få syn på ett av USAs mest kända konstverk på
vänster sida. Detta är ett typiskt exempel på vad excentriska Texas-millionärer kan finna
på. Den stormrike Stanley Marsh III har parkerat tio gamla Cadillacs med fronten ner i
jorden ute på en åker. Cadillac ranch kallas för världens galnaste bilkonstvärk, och det
har vi inga problem med att förstå.
Halvvägs på Route 66:
Innan vi kör över gränsen till New Mexico vid "ghost town" Glenrio, kommer vi till
Adrian. Detta lilla samhälle har bara 154 invånare, men alla stannar här. Vi har nämligen
kommit halvvägs på turen, och skall självklart ta ett foto vid Midpoint-skylten. Vi fyller
tanken, och tar en kort kaffe- och fotostop.
Vi passerar som nämnt gränsen mellan Texas och New Mexico i spökstaden Glenrio.
Gränsen är markerad på ett av husen i den öde byn.
New Mexico är i mångas mening en av de vackraste staterna. Vi kör genom torr, röd
öken och mellan spektakulära bergsformationer.
Vi gör ett stopp i Tucumcari. Här finner vi en av ikonerna längst Route 66, The Blue
Swallow motel, som har varit i drift sidan 1939. Alla rum har privata garage, som är
dekorerat med motiv från Route 66 och den världsberömda filmen "Easy Rider".
Sen är det inte lång väg kvar till Santa Rosa, dagens slut mål. Vi ankommer tidigt på
eftermiddagen och kan slappna av vid poolen innan vi skal uppleva en av turens
höjdpunkter.
Vår egen cowboy ranch:
För flera år sedan mötte vi Curt, en ranchägare med norska anor. När han fick reda på att
vi var från Norge, inviterade han alla framtida deltagare till Curts Cowboy Camp" i New
Mexico. Curt och hans fru Karen är väldigt trevliga och familjen tar emot oss som om vi
skulle vara "tjocka släkten".
Curt ger oss en introduktion i livet på en New Mexico-ranch, och demonstrerar hur man
fångar in boskap. Han är imponerande duktig med lasso från hästryggen. Det bli även tid
för oss att imponera med en lasso, genom att prova och fånga en stål oxe.
Sen blir det framdukat med äkta hemlagad cowboy mat. Mörare kött än Curts "brisket"
har du garanterat inte smakat.
Efter middagen tänder vi lägerelden, är det klart väder så kan man se en imponerande
stjärnhimmel. Vi kör tillbaka till hotellet efter avtal med guiden.
Dagens höjd punkt: Cavender’s Boots City, Cadillac Ranch, Midpoint, Tucumcari och
Kelling Ranch.

DAG 10 - SANTA ROSA, NEW MEXICO - ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, ca 330 KM
Efter frukost blir det en fin kördag genom den vilda västern. Dagen är fylld med många
fina upplevelser, men räkna med att du blir både svettig och ganska dammig.
Den första biten ut från Santa Rosa måste vi ut på ”nya Route 66 USA”. Den ligger ovanpå
Route 66 USA, och är märkt "Historic US Route 66" på alla broar vi passerar.
Så sätter vi kursen mot Santa Fe och den lilla byn Madrid.
Alla som har sett filmen "The Wild Hogs" vill känna igen Madrid, som var inspelningsplatsen för de flesta utomhus scenerna i filmen. Här kan vi gå̊ runt och se oss om, eller
sitta ner på ett café med en kopp kaffe och beskåda livet i den sömniga byn.
Vi blir i Madrid ca en timme, innan vi sätter kursen mot Albuquerque. Vi kommer fram
ganska tidigt, så vi har tid till att hänga vid poolen med en öl eller två.
Dagens höjd punkter: Villanueva, Pecos och Madrid
(Tvätt möjligheter finns).
DAG 11 - ALBUQUERQUE, NEW MEXICO - GALLUP, NEW MEXICO, ca 300 km
Vi har en otrolig fin kördag framför oss, men turen går genom torr, varm öken, så räkna
med att du svettas ut några liter.
Vi kör genom Dead Man's Curve, en 270 graders sväng runt en bergstopp innan vi
kommer fram till Grants.
Här ifrån tar vi en avstickare till Acoma indianernas heliga by Sky City. Den ligger på
toppen av en 150 meter hög platå, och tros vara Nord-Amerikas äldsta by, bebodd i mer
än 1100 år.
Vi stannar på flera ställen längst vägen för att njuta av utsikten och naturen, och tar god
tid på oss för foto stopp, för här står de vackra motiven i kö. Vi tar även några fina klipp
till souvenir filmen.
Det är inte tillåtet att köra hela vägen upp till Sky City, så vi parkerar vid besökscentret
vid foten av berget. Det erbjuds guidade turer och transport upp till själva byn. Det är
inte tillåtet att gå på egen hand i byn, så går du för långt ifrån guiden, är där strax någon
som kommer och frågar om du vill ner igen.
Det är totalförbud mot videofilmning. Detta är en helig by för indianerna, men inte mer
helig än att du får lov att fotografera om du spenderar några dollar på ett "photo
permit". Vår guide har kamera med sig, så alla kommer få bilder härifrån.
Vi anbefaller att du går ner för berget, men det är en tuff klättring, så kom ihåg bra skor
och ordentligt med vatten!
Så er det tid för lunch. Den intar vi på Acoma City Casino, innan vi sätter kursen mot El
Morro, ett litet hyggligt ställe, där vi tar ett kort stopp.

Vårt eget indianreservat:
Som endaste arrangör besöker vi både en cowboyranch och ett indianreservat. Inga
andra turister besöker denna familj, som är det närmsta äkta indianer du kommer i dag.
Vi är inviterade hem till en indianfamilj i Zuni Pueblo. Här blir vi bjudna på hemlagad
middag och traditionell underhållning i form av sång och dans.
Så sätter vi kurs mot Gallup och stannar på det legendariska El Rancho hotell. Detta
hotell har varit bas för otaliga filmset genom åren. Stora filmstjärnor som Ronald
Reagan, Katherine Hepburn, Kirk Douglas, Allan Ladd, Jane Russel, Betty Hutton och
Gary Cooper har alla samman antingen spelat in film här eller stått på besökslistan.
Dagens höjd punkter: Acoma Sky City, Hembesök hos Zuni Indianerna.
(Tvätt möjligheter finns).
DAG 12 - GALLUP, NEW MEXICO - WILLIAMS, ARIZONA, ca 420 km
Vi beger oss av direkt efter frukost på det respektabla El Rancho hotell. Vid Lupton
passerar vi gränsen till Arizona och fortsätter på utmärkta Route 66 vägar till Petrified
Forest National Park, som är en flera millioner år gammal förstenad skog.
Vid ingången är där en stoppskylt, det är viktig att alla gör ett 100 % stopp innan de kör
vidare. Vi kör långsamt genom parken, och gör ett par stopp för att fotografera och filma.
Gör inga försök att ta med dig en sten, det är strängt förbjudet och medför höga böter.
Parkvakterna (rangers) är inte som hemma, de har lika stort humoristiskt sinne som
stenarna de är satta till att vakta.
Painted desert är en del av nationalparken. Det ryktas att färgfilmen blev uppfunnen på
grund av detta färgsprakande ökenlandskap. Men så har ju Hollywood också̊ varit här
flera gånger för att göra westernfilmer.
Från nationalparken är det kort väg till Holbrook, där vi äter lunch hos Joe & Aggie's, en
äkta Route 66 - diner, som har serverat god mat i flera generationer.
Av hänsyn till eventuella Eagles-fans tar vi en avstickare inom Winslow, Arizona. Byn
kan tacka popgruppen Eagles för att folk kör inom. I sången "Take it easy" sjunger de om
hur man kan stå på ett gathörn i Winslow och betrakta damerna. Byn har använt detta
för allt det är värt, och har placerat en staty av en ung man med gitarr och på ett gathörn
så att det passar med sångtexten.
På vår nästa etapp till Williams kan det vara lite kyligt. Vi är trots allt på runt 2000
m o h. Williams är en väldigt mysig by med glada och trevliga människor, och detta blir
vår bas för utflykten till Grand Canyon.
Där blir arrangerat en gemensam middag på ett äkta cowboyställe på kvällen, Wild West
Junction, med BBQ och live countrymusik.
Dagens höjd punkter: Petrified Forest, Joe & Aggies, Standing on the corner, Williams

DAG 13 - WILLIAMS - GRAND CANYON - WILLIAMS, 200 km tur & retur
Välkommen till fantastiska Grand Canyon!
Är du riktigt hungrig på morgonkvisten? Närmsta granne till hotellet är turens bästa
Route 66 -dinner. Ett frukostbesök här är verkligen värt pengarna. Det serveras full
amerikansk frukost med bacon, ägg och hashbrowns, eller varför inte beställa Silver
dollar pancakes med lönnsirap, en självklarhet på ett amerikanskt frukostbord.
Annars ingår det frukost på hotellet.
Vi sätter oss på cyklarna på avtalad tid och kör upp till "ingången" till Grand Canyon. Där
ligger ett informations- och upplevelsecenter, som bland annat visar en halsbrytande
IMAX- film från Grand Canyon. Filmduken är över 20 meter hög och en upplevelse i sig
själv. Föreställningen tar ca 45 minuter.
De som har anmält sig till en helikoptertur över Grand Canyon följer med guiden ner till
basen. Detta är en av turens största höjdpunkter för många, och ÄR faktiskt så bra som
folk säger. Erfarenhetsmässigt är det några deltagare som inte anmäler sig, men som
ångrar sig när vi kommer hit. Då har tyvärr som regel "tåget gått". Det är stor efterfrågan
och alla avgångar är vanligtvis fullbokade.
Vi tar en gemensam lunchbuffé innan vi sätter oss på cyklarna och kör upp till en av
utsiktsplatserna vid Grand Canyon. Här blir det foto-session till årets julkort. Ta med
tomteluvan! Alla deltagarna blir fotograferade på en Harley med Grand Canyon i
bakgrunden.
Efteråt är det upp till var och en att utforska detta naturens underverk på egen hand.
Där finns många olika utsiktspunkter och det är lätt att finna fram i nationalparken.
Solnedgången över Grand Canyon är fantastisk, men det blir fort mörkt och det är många
djur längst vägen tillbaka till Williams. Det är inte på något sätt trafiksäkert, så kör
försiktig! Några väljer att hoppa över solnedgången och heller komma iväg mens det är
ljust. Kom ihåg att ta med varma kläder, vi befinner oss fortfarande på 2000 meters höjd.
Sista kvällen i Williams vill guiden föreslå̊ gemensam middag på Cruisers' café, en riktigt
bra, gammal Route 66 - café med jättegod mat.
DAG 14 - WILLIAMS, ARIZONA - LAS VEGAS, NEVADA, ca 480 km
Detta är dagen många har sett framemot. Vi skal till spelparadiset och världens galnaste
stad, Las Vegas!
Efter frukost på hotellet fortsätter vi vidare väst längst "routen" till Seligman. Byn har
bara en gata, så det är inte särskilt svårt att finna fram. J
Anne-Lise i Seligman.
Vi besöker Stagecoach 66 motell i Seligman. Det ägs och drivs av en äldre, livlig norsk
dam, Anne Lise Finnbråten från Eidsvoll, som har bott i USA i över 45 år. Hon köpte
motellet för några år sedan, och dukar upp med varm frukost, och bjuder även på "live"
countrymusik. Ett oförglömligt besök, här stannar vi i ca 45 minuter.

Nöjda och mätta efter Anne-Lises stadiga frukost fortsätter vi till Hackberry. Detta är en
av många byar längst Route 66 USA som dog när Interstate'n kom. Det ända som står
kvar är en charmerande gammal bensinstation (inte i drift) och en suvenirbutik med en
fantasifull interiör. Här stannar vi 15-20 minuter med en iskall cola i skuggan.
Nästa stopp är Kingman. Vi tar ett snabbt stopp för bensinfyllning innan vi sätter kursen
mot Black Mountains och Sitgreaves pass. Vägen genom Black Mountains är smal och
slingrig, en önskedröm för MC-förare. Vi försöker köra så samlat som möglig av hänsyn
till filmningen, och tar ett kort fotostopp på vägens högsta punkt.
Oatman: 50 år tillbaka i tiden!
Den gamla guldgrävarbyn Oatman ligger mitt inne i bergsmassivet. För hundra år sedan
då det blev funnet guld här, var där liv och rörelse i byn, men nu verkar det som om
tiden har stått stilla i många, många år. Här gäller det att köra försiktigt, det går
nämligen åsnor runt och skapar trafikkaos på byns enda gata.
De flesta ställena i Oatman tar inte kreditkort, så ta med kontanter.
Efter vi ätit lunch i Oatman kör vi samma väg tillbaka till Kingman (för det är den mest
"körvänliga" vägen.)
Nu skal vi korsa den imponerande Hoover dam, som blev byggt på 1930-talet och
producerar ström till tre stater. Här gör vi ett 30 minuters stopp.
Det blir inte tid till att besöka Hoover Dam Museet, men för speciellt intresserade som
vill utforska stället närmare, föreslår vi att en del av morgondagen används till det.
Det är inte lång väg från Las Vegas till Hoover dam.
Så är det sista etappen genom Boulder city till Las Vegas. ( Las Vegas är inte en del av
Route 66 USA, men eftersom vi är precis intill världens galnaste och roligaste stad, er det
galenskap att köra förbi utan att besöka staden 2-3. Kom ihåg att ta med glasögon med
ljust glas. Vi kör medvetet in i Las Vegas efter mörkrets frambrott.
Las Vegas högsta Hotell:
Vi skal bo på strippen i Las Vegas! På vårt hotell finner du världens högsta karusell - ca
400 meter över marken.
När vi ankommer till Hotell Stratosphere i Las Vegas kan det ta lite tid med
incheckningen, detta är det enda hotellet med individuell incheckning.
Sen är det bara att kasta sig ut i Las Vegas nattliv. För dem som vill stanna på hotellet
kan vi anbefalla två av hotellets restauranger, en italiensk eller en äkte 60-tals dinner
med sjungande servitörer. Båda ligger längst till höger i receptionen.
Stratosphere Tower är högs i Vegas, ca 350 meter, och kan ses från hela staden. På
toppen är där flera restauranger och skräckinjagande karuseller. Hotellet ligger i ena
änden av Las Vegas Strip som är huvudgatan, med gångavstånd till allt.
Läs mer om hotellet på http://www.stratospherehotel.com
Dagens höjd punkter: Anne-Lise, Hackberry, Oatman och Hoover Dam

DAG 15 – LAS VEGAS
Där är inget gemensamt program under dagen, men vi anbefaller alla att ta en tur på The
Strip (eller Las Vegas boulevard som är det officiella namnet). Det är en bra bit att gå (ca
6 km), så ta på bra skor och ta med vatten! Det finns möjlighet att köpa kall öl, vin och
drinkar överallt, det är tillåtet att drick offentligt i Las Vegas J Hämta en gratis karta i
hotellreceptionen och ge dig ut för att utforska denna udda stad mitt i öknen. Vegas har
några av världens bästa bil museum, restauranter, etc.
Precis efter starten från hotellet kommer ni till Candlelight Wedding Chapel, som viger
folk 24 timer om dygnet 7 dagar i veckan. (Vi bjuder på en flaska champagne till
deltagare som gifter sig på turen).
På samma sida av gatan ligger The Fashion Show Mall, Vegas' största köpcenter med
över 200 butiker. (Skal du göra en bra affär, så anbefaller vi Premium Outlets. Här kan
du finna de flesta designermärken med upp till 80 % rabatt! Outleten ligger några få
kilometer från hotellet, ta en taxi.)
Längre ner på gatan finner du Treasure Island, ett hotell med pirattema. På motsatt sida
har där byggts ett nytt exklusivt Wyatt-hotell. Varför inte ta en kall drink vid vattenfallet
i baren?
Närmsta granne är det luxuösa Venetian hotell, en liten bit av Italien. Här kan du se
kopior av Markusplatsen, Dogepalatset, klocktornet, och det är även möjligt att ta en
gondoltur på kanalerna.
Rakt över gatan finner du det tropiska paradiset Mirage. På kvällstid kan man beskåda
en eldshow med vulkanutbrott vart 15 minut framför hotellet. Inne i casinot kan man se
sällsynta vita tigrar.
Grannen till Mirage är Caesars Palace från 1965, som fortfarande har ett av stadens
bästa casinon. Här kan du vandra in i Forum Romanum under en stjärnklar natthimmel.
Du vil också̊ finna några av stadens allra mest exklusive förrättningar, och troligtvis se
några kända ansikten.
Om du korsar gatan igen vill du först få en känsla av att vara i Asien. Imperial Palace är
känt för sin stora samling av veteranbilar. Går du vidare förbi Hilton Flamingo och blir
sugen på en fransk baguett, är du på rätt väg.
På Paris kan du se både Eiffeltornet, Triumfbågen och Champs-Elysées. Baguetterna
serveras i mini-triumfbågar.
Vägg i vägg ligger Alladin hotell från 1963, där Elvis Presley giftet sig med sin Priscilla.
Längre ner på gatan ligger MGM Grand hotell, USAs största. Utanför står självklart en
jättestaty av Leo, det rytande lejonet i MGM Studios varumärke.
Rakt över gatan finner du New York med både Frihetsgudinnan, Brooklyn Bridge och
Empire State Building.
Innan du besöker Luxor med pyramiderna och Sfinx, kan du gå igenom en engelsk
medeltidsby på Camelot hotel.
Sliten i benen? Då kan du ta The Loop tillbaka till hotellet. Detta är en monorail som
stannar vid de fem största casinona. Sista stoppet är Sahara som ligger en kort väg från
Stratosphere.

På kvällen möts vi upp för en gemensam middag på Harley Davidson Café.
Här svävar äkta Harleys runt under taket. Originalen från Easy Rider kan du få provsitta
och bli fotograferad på för ett par dollar.
Detta har i 19 år varit ett berömt ställe i Las Vegas. Mycket tyder nu på att det skall
stängas. Om detta händer så finner vi ett annat bra ställe att äta på.
Efter en god middag går vi bort och ser den spektakulära vatten och ljusshowen vid
Bellagio hotell. 365 kvällar om året är där ett stort urval av konserter och shower i
Vegas. Hit kommer alla de stora stjärnorna. Det finns många sidor på nätet som säljer
biljetter till de olika förställningarna. Det går att köpa på plats men då finns risken att
det är slut sålt.
DAG 16 - LAS VEGAS, NEVADA - LOS ANGELES, CALIFORNIA, ca 460 km
(6 - 7 timer effektiv körning genom Mojave öknen och in till LA)
Vi startar extra tidigt på morgonen på grund av värmen. Första etappen går genom Las
Vegas Strip i gryningsljus, vidare mot Mojave naturreservat och över till California. Här
tar vi ett stopp halvvägs.
Mojave öknen sträcker sig över 65 000 kvkm, och omtalas gärna som stället Gud glömde.
Under 2:a världskriget hade US Army ett träningsläger här för soldater som skulle till
Europa och Nord-Afrika. Hoten om att de ville bli tillbaka skickade hit om de inte slog
tyskarna, är påstått vara grunden till vändpunkten i kriget.
I Barstow är vi igen inne på gamla goda Route 66 efter avstickaren till Las Vegas. Vi
fortsätter till Victorville för lunch och bensinfyllning. Blir det tid, har vi en liten
överraskning på lager.
Så är det raka vägen genom Cajun pass ner till San Bernardino, en av stadsdelarna i det
gigantiska Los Angeles (LA). Från Victorville till Los Angeles är Route 66 begravt under
ny asfalt.
Trafiken på motorvägen i Los Angeles är tät, och det körs fort. Vi tar det lugnt och kör
direkt till Harley Davidson lagret i Hawthorne, en annan stadsdel i LA. Där lämnar vi
cyklarna, och blir transporterade i buss till Best Western, som blir vår bas resten av
turen.
FAKTA OM LOS ANGELES OCH KALIFORNIEN
Kalifornien är USAs folkrikaste stat med mer än 34 millioner invånare. Det är också̊ den
tredje största i yta. Hade Kalifornien varit en självständig nation, hade den varit ett av
världens sju rikaste länder. Den blir kallad för The Golden State.
Kaliforniens kust blev först utforskad av spanjorerna i 1542, och var en spansk koloni
från 1750. Efter det amerikanska och mexikanska kriget 1846-1848 blev Kalifornien
medlem av unionen i 1850 som den 31:a staten.
Los Angeles består av flera olika stadsdelar med egna administrationer och ligger
utsprida över ett väldigt stort område. Där är stora avstånd och tät trafik.

DAG 17 - LOS ANGELES
Efter frukost möts vi vid poolen. Vi åker gemensamt till Hollywood med den berömda
Walk of Fame och inte mindre kända Grauman's Chinese Theatre.
I trottoaren längst Hollywood boulevard är där över 2500 bronsstjärnor för att hedra
förgrundsfigurer i underhållningsbranschen.
Kvarteret runt Grauman's Chinese Theatre är stället där man verkligen kan andas in
Hollywoods "stjärnglans". HOLLYWOOD skylten i bergslutnigen ovanför staden kan även
betraktas härifrån.
Efter ca en timme på Walk of Fame tar bussen oss upp till Universal City.
Erfarenhetsmässigt följer de flesta med till Universal, men det är självklart möjligt att
tillbringa hela dagen i Hollywood.
Vi tar en gruppbild framför Universal-globen. Inne på området är alla attraktioner
inkluderade i entrépriset. Vi vill anbefalla att du börjar med Studio touren, för här blir
det långa köer senare på dagen. Här åker du med ett guidat tåg genom kända kulisser
från gamla och nya filmer, och från serier vi känner igen från TV. Har du tur kan du även
få se en live inspelning.
Vi anbefaller annars "Transformers", "Waterworld", "Schrek", "Simpsons" och "Jurassic
Park". Önskar du lite extra fart och spänning är "The Mummie" något för dig. Mer hinner
du antagligen inte med, du skal ju äta och dricka också̊ . Där är serveringar från kiosker
till restauranger över allt på området.
Om du vill kan du uppgradera din biljett till ”först i kön” biljett som gör att du kan gå
förbi alla köer. Prata med guiden som kan hjälpa dig att uppgradera din biljett i
ingången.
Vi stannar på Universal till ca kl. 1800, då vi går bort till Hard Rock café och äter middag
tillsammans. Det blir gemensam avresa från Universal, efter avtal med guiden.
De som inte följer med till Universal, kan ta sig an Hollywood på egen hand.
Hollywood har två huvudgator, Hollywood blvd och Sunset blvd. Börja på Sunset, det var
här Marilyn Monroe träffade Joe DiMaggio på en blind date 1953. Sunset är den hetaste
gatan i Hollywood "after eight".
Godbitar längst gatan är Johnny Depps egen bar, The Viper Room med levande musik.
100 meter längre upp på gatan på motsatt sida finner du The Original Spago, där de
flesta Oscarfester blev hållna på 70 och 80 talet. Går du vidare kommer du till The House
of Blues och Trocadero, där Nat King Cole spelade under sin tid.
God förnöjelse!
Kom ihåg att ta med adressen till hotellet i innerfickan, så att du vet var du bor och hittar
hem om du inte skal åka med den gemensamma transporten tillbaka.
OBS!! Kom ihåg att ge besked till guiden om du väljer att åka hem på egen hand, så vi
inte blir stående och väntar i onödan.

DAG 18 - LOS ANGELES
Denna dag drar vi ner till berömda Santa Monica beach och Venice beach.
Vi har gemensam transport från hotellet efter avtal med guiden.
Santa Monica Pier är den västliga slutpunkten för den historiska Route 66 USA. Här finns
en skylt med texten ”End/Start Route 66 USA”.
Efter lite Baywatch simning och fotografering av badvakter kan vi anbefalla promenaden
till grannstranden Venice beach. Den är helt klart värt ett besök.
Venice beach var ursprungligen tänkt som Kaliforniens svar på Venedig.
Det blev försökt att anlägga kanaler, men drömmen blev aldrig riktigt realiserat. I dag är
Venice konstnärernas stadsdel, och en väldigt pulserande del av Los Angeles.
På stranden kan man träffa på kändisar, halvnakna pensionärer på rullskridskor,
akrobater, musikanter, matställen och butiker inom flera olika branscher.
Vi har gemensam transport till hotellet från Venice beach efter avtal med guiden.
På eftermiddagen och kvällen slappar vi vid poolen.
DAG 19 - AVRESA
Där blir ordnat gemensam transport till flygplatsen från hotellet.
Nu kan ni gratulera varandra med att ni har klart det ni kom för. Nämligen att kryssa
USA på en Harley Davidson och att ha kört hela Historic Route 66 USA, genom 8 stater
och 3 tidszoner.
Genom att resa med www.route66usa.info har ni också upplevt Harley Davidson museet
i Milwaukee (Staten Wisconsin) och Las Vegas (Staten Nevada), och har därmed kört
genom hela 10 stater. Route 66 USA är 2448 miles (3939km) ifølge historiebökerna.
Du har nu kört över 4700 km!
GRATULERAR MED ATT HA GENOMFÖRT ROUTE 66 USA ☺

