Bli med på FFs lesertur FOSEN-TUREN på verdensberømte ROUTE 66 i USA!
Kryss USA på Harley eller i bil (cabriolet) – Los Angeles til Chicago!
SLIK MELDER DU DEG PÅ: Gå inn på www.route66usa.info - velg “VÅRE REISER” og “ROUTE 66 USA”. Scroll ned til “ROUTE 66 USA, L.A-CHICAGO”,
og “Bestill her” nederst på siden. Så går du ned til “2013” og finner tur-koden “ August 2A, LA - Chicago 2013 , 13.08.2013 til 29.08.2013”. Så
trykker du “Bestill tur” og legger inn info. Du betaler kun kr 2000,- når du melder deg på, og først da er du sikret plass på denne turen. Så får du info
om resten av betalingen når det nærmer seg avreise. VIKTIG!: Samtidig som du melder deg på, send epost til post@route66usa.info merket “FOSENTUREN på Route 66 USA: August 2A - LA - Chicago 2013 ,” i emnefeltet hvor du bekrefter din påmelding. Hvis du har spørsmål om påmelding eller om
turen, ring: +47 97 03 00 66 (Eva) eller send en e-post til: post@route66usa.info
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www.route66usa.info er verdens største
Route 66 firma og den eneste arrangøren i Norge og
Sverige som er godkjent av Harley-Davidson til å kjøre
slike turer på Route 66 USA .
Bli med på verdens vakreste eventyr på 17 dager
på Route 66 fra Los Angeles til Chicago. Avreise
13.august 2013
Vi garanterer deg den flotteste reisen du noen
gang har vært med på. Det er ikke uten grunn
at historiske US Route 66 (på norsk: ROUTE 66
USA) er verdens mest berømte veistrekning å
tilbakelegge.

Du får oppleve det beste av både HOLLYWOOD, LAS
VEGAS, GRAND CANYON & CHICAGO i 2-3 dager. Du får se det
virkelige og ekte Amerika, en eventyr-reise over 4000 km, åtte stater og tre
tidssoner. Du krysser Amerika på Harley-Davidson eller I åpen bil. To norske guider tar
vare på deg. Du trenger ikke kunne et ord engelsk for å bli med, og deltakere på opptil 70 år, klarer lett denne turen Vi
har 1000 fornøyde deltakere hver sommer, og arrangerer ca 30 turer på Route 66 hver sommer. Vi feirer 10-årsjubileum
i år. Du får hele historiske Route 66 USA I 17 dager, cowboy ranch, indianer-reservat, helikopter over Grand Canyon, bo i
det høyeste hotellet I Las Vegas, etc etc.

35.335,-

22.870,- for passasjer

(Små prisjusteringer kan forekomme. Prisen på www.route66usa.info gjelder, og der ligger all info om turen.)
Prisen inkluderer: • Flyreise t/r USA (vi reiser sammen fra Gardermoen/Oslo eller direkte fra Værnes/Trondheim).
• Kjøretøy i USA (motorsykkel eller bil) • Bensinutgifter• Alle hoteller (med utendørs svømmebasseng)
• Interntransport i de store byene. All påmelding skjer på www.route66usa.info

HAR DU SPØRMSÅL OM TUREN?
Kontakt Fosna-Folket, tlf. 72 51 57 00,
eller mail, firmapost@fosna-folket.no
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PROGRAM I USA

Første dag er samlet avreisedag fra Gardermoen eller
Trondheim. Vi lander i Hollywood/Los Angeles samme
ettermiddag pga. tidsforskjellen.
Dag 1: Kjørefri dag. Opplev det beste av Hollywood, Universal
Studios og andre godbiter.
Dag 2: Kjørefri dag. Santa Monica Beach og Venice Beach. Det
vestlige utgangspunktet for den historiske Route 66 USA.
Dag 3: Los Angeles - Las Vegas: Vi besøker bl.a. Mojave
naturreservat, Nevada.
Dag 4: Kjørefri dag. Vi bruker hele dagen i Las Vegas og opplever
det beste av byen
Dag 5: Las Vegas, Nevada - Williams, Arizona. Vi opplever bl.a.
Hoover Dam.
Dag 6: Vi besøker fantastiske Grand Canyon. Vi flyr bl.a. helikopter
over den store sprekken
Dag 7: Williams, Arizona - Gallup, New Mexico. Høydepunkt:
Flagstaff til Winslow, Arizona
Dag 8: Gallup, New Mexico - Albuquerque, New Mexico. Da er det
ville vesten igjen!
Dag 9: New Mexico - Santa Rosa. Høydepunkter: Madrid og Santa
Fe.
Dag 10: Santa Rosa, New Mexico - Amarillo, Texas. Vi kjører over
prærien og krysser grensen til Texas.
Dag 11: Amarillo, Texas - Stroud, Oklahoma. Vi legger resten av
Texas for våre føtter (dvs hjul).
Dag 12: Stroud, Oklahoma - Springfield, Missouri. Godt,
gammeldags US Route 66-stoppested.
Dag 13: Springfield, Missouri - Springfield, Illinois. Vi opplever bl.a.
Devil’s Elbow.
Dag 14: Springfield, illinois - Chicago, Illinois. I dag er veien selve
opplevelsen.
Dag 15: Kjørefri dag i Chicago. Vi opplever det beste av byen og
også Harley-Davidsons fødested Milwaukee.
Dag 16: Kjørefri dag i Chicago. Høydepunkt: Millennium Park, ved
Michigan Avenue, Chicagos paradegate.
Dag 17: Kjørefridag i Chicago. Shopping i Chicago, også kalt
”mini-New York”, og hjemreise.

