
www.route66usa.info - heimsins stærsta og frægasta Route 66 skipuleggjandi

★ Heimsins mest dreymda ferðalagið

★  Heimsæktu Los Angeles, Hollywood, Las 
Vegas, Grand Canyon, Chicago

★ Heimsæktu alvöru indijána 

★ Vertu kúreki í einn dag

★ Keyrðu bíl, Harley-Davidson eða rútu

★ Allt innifalið í 20 daga

Vertu með í heimsins 
fallegasta ævintýri



• Þú færð upplifun af það besta af: 
Hollywood, Las Vegas, Grand Canyon, 
Kúreka og indijána helgidóm.

• Þú færð að sjá það mikilvægasta og 
raunverulegasta af Bandaríkjunum, 
ævintæyraferð yfir 4000 km, átta fylki, 
þrjá hefðir. Þú ferð gegnum Bandaríkin á 
Harley-Davidson, á bíl (kabriolet) eða með 
rútu.

• Tveir norskir leiðtogar sem tekur á móti 
þér og verður með þér, þú þarft ekki 
endilega að kunna ensku til að taka þátt í 
ferðalaginu.

• Við tökum á móti 1000 af ánægðum 
þátttakendum hvert sumar, og 
skipuleggjum um 30 ferðalög á Route66 
á árstíð. 

• Við erum meðlimur í Ferðatryggingafélagi- 
100% tryggt og öruggt.

• NorskuR leiðtogI okkar Helge Njå er 
með heimsmet í að keyra á Route 66. 
Hann hefur keypt yfir 80 ferðalög sem 
ferðaleiðtogi á heims mest dreymda 
ferðalagi.

• Í verðinu á mann er innifalið ferð í 20 daga, 
flug fram og til baka frá Oslo Gardemoen 
(Noregi) til USA, hótelin, Harley-
Davidson, bensín (fyrir utan bíll), tveir 
norskir leiðtogar, upplifun á 3-5 stórum 
ævintæyrum á dag.

• Allar upplýsingar um ferðalagið, 
verð,dagsetningar,dagskrá, fyrirtækið og 
meir finnur þú á www.route66.info

Heimsins fræ-
gasta Route66 í 
Bandaríkjunum

Ætlar þú bara í eina ferð í gegnum lífið, þá er þetta ævintæyrið sem þú 
skalt dekra þig við! Við getum lofað þér að þetta er flottasta ferð sem þú 
getur einhvern tíma verið með. Sögufræga Route 66 ferðin er frægasta 
keyrsluferð

15 af þessum 20 dögum í Bandaríkjunum er verið á lands veginum.  Það er aldrei 
meira en 3-6 tímar með keyrslu á dag. Við tökum margar og langar pásur á leiðinni, 
með stopp á hverjum tíma. Við lofum að fær alla besta upplifun sem er staðfest að 
það er heimsins frægasta Route66 USA. Smá breytingar á dagsprógraminu, verð og 
dagsetningar getur breyst. Ferðin passar fyrir bæði karla og konum jafnt.  Við erum 
mep 16 ára reynslu, erum stærsta og vinsælasta í Noregi og Norðurlöndum sem 
skipuleggur Route 66 ferðalög, þú getur keyrt það næyjasta frá Harley-Davidson eða 
nýjan kabriolet. Við erum með lengri og bedri ferðalög og upplifun er eins og engin 
önnur. Þú færð faglega gert myndband sem eru tekur 66 mínutur af ferðalaginu 
þínu, kæureka og indijána upplifun, og það allra mikilvægasta, ný reiðhjól og reynslu 
leiðtoga sem er mjög mikilvægt í svona löngu ferðalagi.

Þú getur haft samband við okkur 
gegnum:
Síma: 90667074 eða 47854203
Tölvupóst: post@route66.info eða 

firma@route66.info

Verð er frá 3296,- EUR  á mann. 
(2019 verð fyrir ferðamann á mótorhjól, bíl eða rútu að eigin vali). 

SJÁ „ÖLL BANDARÍKIN“ Á 20 DÖGUM:  HOLLYWOOD, LAS 
VEGAS, GRAND CANYON, KÚREKA OG INDIJÁNA!
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