TOURS & TIPS
dan kan er bij een hotelketen als Best Western
of Red Roof Inns of Howard Johnson via het
reisbureau een vooruitboeking gemaakt
worden. Deze worden gegarandeerd via de
creditcard of een voucher. Realiseer wel, dat
het reisschema dan veel strakker wordt.
Over het algemeen hebben motels hun
verkoopperiode van 16.00 tot 20.00 uur
’s avonds. Ben je laat en is het druk, dan moet
je wat meer hotels af.
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Route 66 van Chicago naar Los Angeles is de bekendste route van de VS. Velen zingen zo
mee met Bob Troup: “If you ever plan to motor west - Travel my way, take the highway
that’s the best - Get your kicks on Route 66!” Wie Route 66 als reisdoel kiest, is niet op
zoek naar een standaard vakantie. Je moet een beetje gek zijn en het interessant vinden
om naar de rotzooi van Amerikanen te kijken. Op sommige stukken krijg je de indruk
niet mee te tellen als er niet tenminste 3 sloopauto’s in de voortuin staan. Veel motels
en benzinestations zijn sinds 1962 verlaten bij gebrek aan klandizie.

HISTORIE
 oute nummer 66 was gereed in 1926 en
R
bestond uit een lappendeken van verschillende
wegdekken, deels onverhard. Je reed hem met
de T-Fordjes van toen (aanschafprijs $ 345) met
een gemiddelde van 35 km/u. De weg is een
stuk beter nu, wel zijn er behoorlijk lange
stukken met betonplaat. Met een moderne
huurauto haal je een gemiddelde van 70 km/u.
Vanaf de jaren 60 zijn de Amerikanen in rap
tempo highways gaan bouwen en van deze
meerbaanswegen sporen er een paar gelijk op
met Route 66. Daardoor raakte de beroemde
weg van Chicago naar Los Angeles wat in verval,
maar in de laatste jaren is het idee ontstaan,
dat Route 66 tot het culturele erfgoed van
Amerika behoort. Sindsdien spannen de acht
betrokken Staten en talrijke clubs zich in voor
onderhoud en bewegwijzering.
E en huurauto met ‘one way drop off charge’
is aan te bevelen. De in Chicago gehuurde
auto wordt dan in Los Angeles afgeleverd en
door de verhuurder weer getransporteerd
naar Chicago. Het huren van een auto is
verder niet al te duur, dus verwen uzelf met
een wat ruimer model.

WEGENKAARTEN
	Route 66 staat wel met bordjes aangegeven,
maar er zijn ook stukken, waar de beweg
wijzering mankeert. Het is eigenlijk een hele
grote puzzelrit. Ter voorbereiding is het
verstandig een reisgids aan te schaffen.

Handig om dagroutes te bepalen en de weg
te vinden op Route 66. Daarnaast heb je een
Rand Mc Nally Road Atlas nodig, voor het
geval je de weg kwijt raakt (circa 12 dollar,
benzine station USA of de betere
boekhandel). En, hoewel het wel heel stoer
klinkt is een klein kompas erg handig. Je
vraagt je soms af welke windrichting je rijdt
en als de zon weg is kun je dit niet
gemakkelijk bepalen.

OVERNACHTINGEN
Er zijn talloze hotels en motels in Amerika.
Motels kosten voor het overgrote deel minder
dan 50 dollar per nacht voor de kamer, met
badkamer en twee tweepersoonsbedden.
Hoteltarieven beginnen meestal rond de 100
dollar per nacht. Ontbijt is over het algemeen
niet inbegrepen en kost 5 tot 10 dollar per
persoon, afhankelijk van de bestelling. Een
aantal motels verstrekt gratis kleffe donuts en
koffie bij de receptie. Met een strak budget,
spaar je er geld mee uit. Wil je op zeker boeken,

DAG 1 - CHICAGO
In Chicago kun je met gemak diverse dagen
doorbrengen. Je kunt er een boottocht maken
door de stad, de Sears Tower beklimmen met
de lift en ‘shop until you drop’. Eten bij de
Cheese Factory is een aanrader. De afstand tot
de luchthaven is per auto circa een half uur,
parkeren bij het hotel (downtown) kost circa
25 dollar per dag. Je kunt natuurlijk ook een
motel aan de rand van de stad nemen.
	DAG 2 - ST LOUIS
Een flinke dag rijden en de eerste kicks op
Route 66. St. Louis heeft een imposante boog
en we maken kennis met de hotelprijzen.
Het ene hotel (Madams) vraagt 160 dollar,
vijf minuten verderop vraagt een luxer hotel
(Armada) 60 dollar voor de kamer. LaClede’s
Landing (naast de boog) biedt diverse
interessante restaurants aan de Mississippi.
	DAG 3 EN 4 - OKLAHOMA
Via een groot aantal bezienswaardigheden kom
je in Oklahoma, waar veel overheidskantoren
zijn gevestigd. Per inwoner zijn hier de meeste
paarden in bezit, van heel Amerika. De
stockyards, waar de veehandelaren en cowboys
bijeen komen, zijn een aanrader. Cattlemen’s
Café en Steakhouse, sinds 1910 bekend, past
bij de Route 66- traveller. De ober gaat niet
weg, voordat je het vlees ter controle hebt
opengesneden.
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DAG 5 - AMARILLO
In Texas ligt de Cadillac Ranch, vlak na Amarillo.
De Cadillac Ranch van Stanley /Marsh III is
een symbool van vrijheid en gekheid en
symboliseert de Amerikaanse vrije keuze.
De rij half ingegraven Cadillacs is het gekste
kunstwerk dat ik tot nu toe heb gezien.
DAG 6 - SANTA FÉ
Santa Fé is bekend om haar lemen huizen en
treinstation. De trein is hier ook wel prominent
aanwezig. Deze stad heeft een hippiesfeer met
veel gezelligheid en kunstenaars, ook uit het
nabij gelegen Mexico. Wat ons betreft was
Santa Fé het hoogtepunt qua bestemming als
stad.
DAG 7 - FLAGSTAFF, ARIZONA
Vanuit Flagstaff Arizona maakten we een
omweg naar de Grand Canyon. Dit imposante
natuurpark met zijn kloven van de Colorado
River is een unieke belevenis. Desgewenst kan
er ook worden overnacht in hotels of lodges in
het park.
DAG 8 - LAS VEGAS, NEW MEXICO
Las Vegas, New Mexico is zo’n half ingeslapen
stad met een dorpshotel en wat ‘bikers’ op het
marktplein. Net als Amarillo een plaats die je
met de Amerikaanse slag kunt bezoeken. Dat
wil zeggen, na een goed uur heb je het wel
gezien.
	DAG 9 - NEEDLES, LAS VEGAS,
HOOVER DAM
Bij Needles over de Colorado rivier maakten
we weer een kleine omweg naar het ‘echte’
Las Vegas. Onderweg kom je dan de Hoover
Dam tegen, die in 1930 is gebouwd voor de
stroomopwekking voor Los Angeles en andere

gebieden. Uit de bouw van de Hoover Dam
wordt ook de ontwikkeling van de woestijnstad
Las Vegas verklaard, de tienduizenden
bouwvakkers wilden vertier.
Las Vegas is de meest maffe plek die je je maar
voor kunt stellen. New York is nagebouwd in
hotel New York, New York, compleet met
dampende rioolputten. Venetië tref je aan in
het Venice hotel, compleet met varende gondels.
Hotels met 4.000 kamers, 30 restaurants en
duizenden fruitautomaten zijn geen uitzondering.
Tip: bezoek het toeristenbureau bij het Klondike
Hotel, hier kennen ze de dagtarieven van de
‘aanbiedingen’ hotels. Wij betaalden 70 dollar
voor een kamer in het Aladdin hotel. Motels
zijn goedkoper, ook in Las Vegas. Het Bellaggio
Hotel is het mooist en het nieuwst en rekent
zo’n 200 dollar. De hotels in Las Vegas zijn
relatief goedkoop, omdat ze het van de gokinkomsten moeten hebben. Weekends zijn
duurder dan werkdagen.
DAG 10 TERUG NAAR NEEDLES, NAAR LA
Door de Mojave woestijn via niet al te hoge
passen komen we op ons eindpunt Santa
Monica. Het laatste stukje Route 66, vanaf San
Bernardino door de stadsdelen van Los Angeles,
is niet al te interessant. Zestig mijl stoplichten
en fast food. Je mist niks als je hier de highway
pakt tot Hollywood. In Santa Monica en
Hollywood (Beverly Hills) is het een stuk leuker.
In Santa Monica eindigt Route 66. Ook hier zijn
talloze hotels en motels. Santa Monica ligt circa
30 minuten per auto van de internationale
luchthaven van Los Angeles (LAX). Neem ook
tijd voor het inleveren van de huurauto. De
locatie voor ‘drop off carrentals’ ligt op een
half uur van de luchthaven en staat duidelijk
aangegeven.

TOT SLOT
Route 66 is een belevenis. Met kinderen op de
achterbank zou ik het nooit doen. Daarvoor zijn
de te rijden stukken te lang en voor kinderen te
saai. De route wordt grotendeels aangegeven
met bruine bordjes, maar er mist er wel eens
een. Val dan terug op de reisgids en de
wegatlas. Neem twee weken de tijd voor het
traject, zodat je eens een omweg kunt maken
of op een leuke plek wat langer kunt blijven.
Williams of Santa Fé is zo’n plek. Ze zijn er gek
van de route 66.

LINKS
www.national66.org
over Illinois - www.enjoyillinois.com
over Missouri - www.visitmo.com
over Kansas - www.travelks.com
over Oklahoma - www.travelok.com
over Texas - www.traveltex.com
over New Mexico - www.newmexico.org
over Arizona - www.arizonaguide.com
over Californië - www.visitcalifornia.com
www.rte66.nl
	www.legendsofamerica.com/66-Mainpage.html
www.oklahomaroute66.com
www.route66magazine.com

