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Chicago er en by i delstaten Illinois i USA’s 

midtvest, beliggende ved Lake Michigan. 

Chicago er USA’s tredje største by (næstefter 

New York og Los Angeles) med 2,9 millioner 

indbyggere. Sears Tower var med dens 443 

meter verdens højeste bygning, da den stod 

færdig i 1974. Bygningens navn er nu ændret 

til Skydeck Chicago, hvor man kan komme op 

og opleve en 360 grader udsigt over byen. 

Arkitekturen er enestående, og det var 

Chicago, der i 1885 opfandt skyskraberne. 

Den historiske Route 66 begynder ved Lake 

Shore Drive (US 41) og Jackson Drive (Art 

Institute of Chicago).   

 

 
Springfield er hovedstaden i Illinois, og er 

første stop på Route 66. Her boede og arbejd-

ede tidligere præsident Abraham Lincoln i 24 

år. I Springfield findes en af de ældste attrak-

tioner langs Route 66, Cozy Dog Drive In. Der 

er også mulighed for at aflægge Lincoln House 

et besøg eller Shea’s Gas Station Museum 

med samleobjekter og historier fra ”The 

Mother Road”. Springfield byder generelt på 

mange spændende museums og historiske 

attraktioner. 

 

På turen til St. Louis kører man ad en rigtig 

gammel strækning af ruten fra 1930’erne, 

hvor man passerer Cahokia Mounts Historic 

Site, den største forhistoriske indianerlandsby 

nord for Mexico. Byen ligger hvor Missouri 

floden løber sammen med Mississippi floden, 

var den tidligere en vigtig anløbshavn for 

flodbådstrafikken. Tag en tur med hjul-

damper, besøg Anheuser-Busch bryggeriet 

eller den botaniske have.  

 

 
På vejen til Springfield, Missorui køres på 

noget af den mest ujævne strækning gennem 

Ozarka, også kendt som ”Devils Elbow”. 

Undervejs bør man tage en lille afstikker til 

kalkstenshulerne ”Meramec Caverns”. I 

Springfield bliver maden stadig serveret ved 

bilerne på ”Steak N’Shake”, og man kan 

besøge Wilsons Creek National Battlefield. 

Chicago Springfield (325 km fra Chicago)

St. Louis (155 km fra Springfield)

Springfield (349 km fra St. Louis)

www.my-light.dk 

Route 66 



 
For pris-eksempler og tilbudsformular se www.my-light.dk 

My-Light USA-rejser, Brammersgade 22.3, 8000 Aarhus C, www.my-light.dk  usarejser@my-light.dk 

 

 
Oklahoma City blev grundlagt på en efter-

middag, da man i 1889 åbnede op for bosæt-

telse i ”the Oklahoma Territory” og den har 

siden 1910 været hovedstad i staten Okla-

homa. Oklahoma City er en rigtig cowboy-by. 

Cowboy-stemningen kan bl.a. opleves i 

Stockyard City. Oklahoma National Stocyard 

er et af verdens største kvæg-markeder. Man 

kan også besøge Oklahoma City National 

Memorial som er et mindested for ofre, 

overlevende, redere og all andre, der blev 

påvirket af bombningen af byen d. 19. april 

1995. 

 

 

 
På vejen til Amarillo kommer man gennem 

byen Shamrock, hvor man kan besøge en 

oprindelig Service Station fra 1936. Besøg 

Route 66 Historic District, som er et stykke 

vej, der engang var en del af Route 66, men 

som nu er fyldt med butikker, klubber og 

restauranter. Ved ankomst til Amerillo, hold 

øje med Cadillac Ranch, et besynderligt og 

meget farverigt kunstværk med 10 Cadillacs 

begravet med næsen ned i jorden. Amarillo er 

en by i den vestlige del af delstaten Texas der 

har navnet efter det spanske ord amarillo, 

som betyder ”gul”, og refererer til bredderne 

ved den nærliggende Amarillo-sø og Amarillo-

floden, som er farvet gule af jordlaget. 

 

 
”When you are here, you are halfway there” 

står der ved Midpoint Café I Adrian, der med 

andre ord fortæller, at man nu er halvvejs på 

rejsen til vesten. Tag evt. en tur til New 

Mexicos hovedstad Santa Fe, hvor Route 66 

indtil 1930’erne gik gennem. Byen bærer 

præg af både indiansk og spansk kultur. 

Albuguerque har ca. ½ million indbyggere. 

 

 
Flagstaff fik sit navn da immigranterne i om-

rådet rejste det amerikanske flag på et højt 

fyrretræ d. 4. juli 1876, og navnet ”Flagstaff” 

blev hængende. Byen har ca. 47.000 

indbyggere og ligger i en højde af 2.170 

meter. På vejen til Flagstaff bør man tage en 

afstikker til Acoma Pueblo, en højt beliggende 

oldtidsby fra 1250, bygget ind i de 357 fods 

høje sandstens-klipper, og videre via Gallup, 

som er verdens hovedstad for indianere. Fra 

Flagstaff er der ikke langt til Grand Canyon, så 

der er mulighed for besøg, hvis tiden er til det. 

 

 
Barstow ligger i Californien på grænsen til 

Mojave ørkenen. I-40 krydser ørkenen 

gennem San Bernardino County til Needles 

ved grænsen til Arizona. På denne strækning 

er vejen kendt som Needles Freeway. På hele 

strækningen har I-40 erstattet den gamle 

Route 66, som løb parallelt med I-40. Fæere af 

de byer, der lå langs Route 66 er i dag spøg-

elsesbyer og i Barstow kan man opleve Route 

66 Museum samt Calico Ghost Town som er 

en sølvmine.  

 
Route 66 bliver til Santa Monica Boulevard og 

turen går gennem Hollywood og Beverly Hills 

inden den ender ved Santa Monicas 

strandpromenade og Stillehavet. Her slutter 

den spændende historiske rejse.  

 

Vi glæder os til at arrangere Deres 

næste ferie, og sammensætte den 

perfekte rejse  

efter netop Jeres ønsker.  

Klik dig ind på www.my-light.dk og 

udfyld en af vores tilbudsformularer 

for et uforpligtende tilbud. 

 

Oklahoma (459 km fra Springfield)

1) Gå ind på www.my-light.dk

2) Find "tilbudsformular" øverst på siden

3) Udfyld formularen med netop de byer 

du ønsker at besøge samt oplysninger

om hotel og bil

4) Tryk "Send" og du vil indenfor nogle 

dage modtage et tilbud fra os.

Sådan får du et uforpligtende

tilbud fra My-Light

Amarillo (417 km fra Oklahoma City)

Albuguerque (464 km fra Amarillo)

Flagstaff (519 km fra Albuguerque)

Barstow (569 km fra Flagstaff)

Santa Monica (211 km fra Barstow)


