ROUTE 66
Begeleide rondreis,
15 dagen/ 14 nachten

De beroemde Route 66, ook bekend onder de namen ‘ Mainstreet
of America’ of ‘The Mother Road’, verbindt over 3840 kilometer
Chicago met Los Angeles. Ze loopt over 3 tijdzones en 8
verschillende staten: Illinois, Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas,
New‐Mexico, Arizona et Californië. De 66, is de route van
migranten, dromers, ‘desperados’ en een hele generatie van
vakantiegangers op weg naar het westen. De jaren 50 van de
vorige eeuw waren haar gloriejaren met duizenden voertuigen die
zowat bumper aan bumper westwaarts trokken. Hotels, motels,
benzinestations, en restaurants schoten als paddenstoelen uit de
grond en zijn goeddeels bewaard gebleven. De mythische Route
66 is ook vandaag nog de droomroute van heel wat bikers, niet in
het minst van Harley‐Davidson rijders…!
Dag 1 : Brussel  Chicago
Lijnvlucht
Brussel/Chicago.
Transfer
(niet
inbegrepen) naar het hotel in het centrum Chicago.
Een medewerker van Eagle Rider is ter beschikking
om uw eventuele vragen te beantwoorden. Hoewel
het nachtleven van de ‘ Windy City’ met z’n talrijke
Blues lokalen verlokkelijk is, kun je toch maar beter
uitgeslapen zijn om de volgende dag de motortocht
aan te vatten.
Dag 2 : Chicago - Springfield (300 km)
‘s Ochtends ophalen van de motor in het agentschap
van
EagleRider, en route naar het zuiden via
McLean, een geliefde etappe, daarna nemen we de
Pontiac Trail om aan te komen in Springfield,
hoofdstad van Illinois.
Dag 3 : Springfield – Rolla (190 km)
Verder naar het zuiden komen we in
Missouri
richting St-Louis. In deze staat wisselt het woud af

met prairie en komt men
van Mississippi int
Missouri. We bezoeken de bekende ‘Chain of Rocks
Bridge’, en als de tijd het toelaat, stoppen we aan de
grotten van Miramec. Aankomst in
Rolla,
toegangspoort van het National Forest Mark Twain.
Dag 4 : Rolla - Tulsa (540 km)
We verlaten Rolla en trekken door de Ozark
bergketen, die een groot deel van het zuiden van
Missouri beslaat en het noorden van Arkansas. Langs
de steden Lebanon en Conway, daarna stop in
Carthage, vooraleer door te steken naar Oklahoma.
Hoewel toeristisch niet erg bekend, is Oklahoma toch
dé “Route 66 staat” bij uitstek! Het gaat hier over
het langste en best bewaarde stuk van de Route 66,
” bikers paradise”!
Dag 5 : Tulsa - Clinton (410 km)
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De Route 66 volgt haar traditionele route, en
doorkruist het territorium van de Indianen van “the
Old West”. Langs El Reno en de Mile-Long Bridge,
nabij Bridgeport. Aankomst in Clinton, het hart en de
ziel van de Route 66!
Dag 6 : Clinton - Amarillo (430 km)
Ochtendlijk vertrek naar Texas, het moment om te
tanken in één van de originele “service stations” van
de Route 66! Verder naar de stad McLean, waar men
kan genieten van de befaamde steak op Texaanse
wijze! Na de lunch op weg naar Amarillo.
Dag 7 : Amarillo – Santa Fe (480 km)
Vandaag verlaten we Texas via Cadillac Ranch voor
“het land van de betovering”: New Mexico. We
stoppen in het spookdorp Glen Rio. New Mexico is
rijk aan contrasten die je op de motor intens beleeft.
S Avonds aankomst in Santa Fe, hoofdstad van New
Mexico.
Dag 8 : Santa Fe
Dag gewijd aan kennismaking met het bij
Amerikanen zeer populaire Santa Fe. Tijd voor kunst
in al z’n vormen: schilderkunst, beeldhouwwerk,
juwelen, fotografie en muziek… en natuurlijk de
charme van de aantrekkelijke omgeving.
Dag 9 : Santa Fe – Gallup (320 km)
Vanochtend
rijden
we
zuidwaarts
langs
Albuquerque (verschillende stops voorzien); steken
de bekende Rio Grande rivier over en rijden
westwaarts doorheen Navajo land.
Dag 10 : Gallup – Williams (460 km)
Vandaag bereiken we Arizona. Eerste halte in de stad
Holbrook, toegangspoort tot het woud van Petrified
National Park. Verder gaat de tocht langs Jackribbit
Trading Post, tot Williams.

Dag 11 : Williams
Dag gewijd aan de omgeving van Williams in
zonderheid aan het National Park van de Grand
Canyon,
een
van
de
zeven
natuurlijke
wereldwonderen. Optioneel en mits supplement is
het mogelijk om een helicoptervlucht te reserveren
over de Grand Canyon.
Dag 12 : Williams – Laughlin (300 km)
De route loopt verder in westelijke richting, langs
indiaans territorium en de stad Peach Springs tot
Kingman, één van de hoogste punten van de Route
66. Daarna rijden we Nevada binnen, tot speelstad
Laughlin. Avondlijk vertier mogelijk in Laughlin.
Dag 13 : Laughlin – Victorville (450 km)
Vandaag vertrekken we ‘s ochtends voor onze laatste
etappe van de Route 66 richting Californië. Langs
Devil’s Playground en de boorden van de Mojava
woestijn.
Dag 14 : Victorville – Los Angeles (200 km)
Het einde van het avontuur beleven we als we via
Los Angeles Santa Monica aan de “Pacific coast”
bereiken. Aflevering van de motoren in het
agentschap van
EagleRider in Hawthorne.
Afscheidsdiner
om na te genieten van een
memorabele belevenis die het rijden van de
historische Route 66 zeker is!
Dag 15 : Los Angeles  Brussel
Transfer (niet inbegrepen) naar de luchthaven voor
de terugvlucht naar Brussel.
Dag 16 : Brussel
Aankomst in Zaventem.

www.azura‐travel.com

Afreizen 2015
07/05 – 14/05 - 21/05 – 11/06
25/06 – 23/07 - 06/08
20/08 - 10/09 – 17/09 – 24/09 - 01/10
19/05* Route Los Angeles/Chicago
01/09* Route Los Angeles/Chicago

Prijs per persoon
tweepersoonskamer/1
motor

Prijs per persoon
tweepersoonskamer/2
motoren

Prijs per persoon
eenpersoonskamer/1
motor

4599
4999
4599
4290
4290

5880
6260
5880
5440
5440

7699
7999
7699
7099
7099

Tarieven gebaseerd op de taksen, supplement brandstof en wisselkoers gekend op 09122014
Inbegrepen




















Vlucht United Airlines in economische klasse (L)
Luchthaventaksen en brandstoftoeslag (360 €)
Transfer van het hotel naar het agentschap van EagleRider
Verblijf in hotels ***/*
De ontbijten
Welkomst en afscheidsdiner
Huur van de motorfiets Harley-Davidson, Indian, Honda, BMW, of Triumph (op aanvraag), onbeperkt aantal kilometers
Benzine en olie
Huur van helm voor rijder en passagier (beperkt, eigen helm aanbevolen)
EagleRider Custom Riding Jacket
Custon ‘Badge of Honor’ Tour Patch
Road Book
Dienst van assistentievoertuig ook voor vervoer bagage
Engelstalige lokale gids/begeleider
Kosten voor parking in de hotels in de tour inbegrepen
Toegang tot de parken
De BTW
Camera GoPro GRATIS (1 per motor)

Niet inbegrepen








Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
Niet vermelde maaltijden en dranken
Verzekering
Drinkgeld
Persoonlijke uitgaven
Bagagedragers
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