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O KNIHE

VENOVANIE
Táto kniha je jedným z našich príspevkov komunite Route 66.
Je to prvý sprievodca na svete, ktorý vychádza zároveň v angličtine,
španielčine, taliančine, nemčine, francúzštine, slovenčine a češtine.
Sme veční chlapci, ktorí majú radi, keď sú v niečom prví. Preto sme
ako prví na svete vymysleli a spustili aj mobilnú navigáciu pre
historickú Route 66.
Aj teraz spolu sedíme a vymýšľame niečo nové, v čom budeme opäť
prví :)

O KNIHE

ROUTE 66
Oficiálne zdroje hovoria o tom, že Route 66 meria 2,448 míľ
(3 940 km) a prejdete ju na jeden záťah za necelé tri dni. Záleží však
od uhla pohľadu a od toho, ako veľmi chcete Route 66 objavovať.
Ak chcete prejsť všetky legálne dostupné úseky Route 66, potrvá vám
to minimálne 23 dní a na konci Route 66 v Santa Monica Pier bude
váš tachometer ukazovať 4,385 míľ (7 057 km).
A ako to vieme tak presne?
Užili sme si každú jednu míľu Route 66!

O KNIHE

O AUTOROVI
Marián Pavel (45) pracoval 23 rokov pre najvplyvnejšie médiá v
lokálnych aj nadnárodných vydavateľských domoch.
Začal ako novinár a postupne sa dostal až do predstavenstva v pozícii
riaditeľa digitálnych médií. Rozumie printovému aj digitálnemu
publikovaniu, online marketingu, na zelenej lúke vybudoval niekoľko
významných digitálnych projektov. Patrí k priekopníkom aplikácií pre
mobilné telefóny a tablety na Slovensku.
V súčasnosti sa naplno venuje projektu Route 66 Navigation, riadi
jeho vývoj i marketingové a komunikačné aktivity.

O KNIHE

POĎAKOVANIE
Poďakovanie za inšpiráciu patrí všetkým ľuďom, ktorí z celého srdca milujú
Route 66 a podieľajú sa na tom, že táto cesta je zo všetkých ciest na svete
najkrajšia. Na úvod sa chcem poďakovať môjmu spoločníkovi a zároveň
strýkovi Janovi Švrčkovi, pretože na tejto úžasnej ceste sa navzájom
podopierame. Bez neho by sme nikdy nevyrazili a nedokráčali tam, kde sme
dnes.
ĎAKUJEM ZA PODPORU SVOJEJ RODINE A PRIATEĽOM DOMA:
Mia Hanáková, Ivka Pavlová, Majko Pavel, Viki Procklová, Roman Bohuslávek,
Viktor Tóth jr, Libor Zezulka, Slávek Boban Pléha
Špeciálne poďakovanie patrí Jimovi Hinckleymu, Tullymu Garretovi a Holly
Baker, Debyjo Carroll Ericksen, Blue Miller, Debbie Dee, Linde Hobbs, Cindy
Jacquez, Bobovi Lile, Dore Mehoney, Joshovi Noble, Jax Welborn, Ianovi
Bowenovi, Jeffovi Mittmanovi, Anthonymu Gonzalesovi a všetkým členom
európskej rodiny Route 66 za inšpiráciu - Driesovi Besselsovi, Karelovi
Kuperusovi, Hanneke Wiersma, Sylvii Toullec, Freddymu Van Heesovi, Petrovi
Bertovi, Dariuszovi Ciupińskiemu, Eve a Zdeňkovi Juráskovcom, Marion
Flimm, Klaasovi van der Heide, Anje a Wolfgangovi Werz, Jerrymu Sigmudovi,
Swa Frantzenovi, Nadine Paelican a Clemensovi Kaulingovi.
A napokon ďakujem všetkým vám, ktorí tu svoje meno nevidíte. Určite bude
príležitosť, ako vám poďakovať osobne!

O KNIHE

ÚVOD
Keď ste na Route 66 po prvý raz, ešte ju vnímate ako cestu,

ktorou ste sa vybrali. No stane sa vám čosi úžasné - nakazíte sa jej
atmosférou.
V živote som navštívil mnoho krásnych miest, stretol som mnoho
zaujímavých ľudí a existujú desiatky destinácií, do ktorých sa chcem
vrátiť. Napriek tomu je Route 66 výnimočná ako žiadne iné miesto na
svete.
Keď ju raz okúsite, ovládne vás neutíchajúci chtíč okúsiť ju znova.
Prečo? Je to nevysvetliteľné.
Z veľkej časti jej ducha utvára poloha cesty, jej rozmanitosť,
zachované i rozpadnuté stavby na okraji cesty, ale i to, ako sa
neustále mení. No hlavnú zásluhu za tým všetkým majú ľudia, ktorí na
Route 66 žijú. Je až neuveriteľné, aká silná je táto komunita, žijúca
naprieč USA v ôsmich štátoch. Akonáhle sa zaradíte do rodiny Route
66 roadies, zistíte, že táto súdržnosť a priateľstvá sa dokážu preniesť
aj za hranice a fungujú po celom svete. Route 66 spája ľudí v tom
najsilnejšom význame slova.

O KNIHE

Dostať sa na Route 66 je alebo bol pre mnohých z nás

celoživotný sen. Keď sa konečne naskytne príležitosť, táto životná
cesta musí prebehnúť bez jedinej chybičky. Sny s chybami sa totiž
nepripúšťajú.
Mnohých cestujúcich na Route 66, ktorí nežijú v USA a
nepoznajú miestne pomery, sprevádzajú plánovanie cesty obavy
z neznámeho. Túto knihu som napísal preto, aby ste tieto obavy s jej
pomocou rozptýlili.
Na Route 66 sme boli dovedna na štyroch výpravách. Prešli sme
ju na motorkách, aj osobným autom. Najazdili sme na nej
dohromady vyše 18-tisíc kilometrov. Nazbierali sme množstvo
praktických skúseností, ktoré všetky popíšem v tejto knihe.
A samozrejme, budem sa snažiť odpovedať na všetky otázky,
ktoré si cestujúci pred svojou prvou výpravou na Route 66 kladie.
Ak plánujete svoj trip na Route 66 až neskôr, predtým než
vycestujete si skontrolujte vo vašom Bookstore aktualizácie tejto
knihy. Budeme ju priebežne dopĺňať o ďalšie praktické informácie.
Takisto predpokladáme, že všetko o histórii Route 66, jej lesku a
biede má náš čitateľ už naštudované z mnohých publikácií alebo
internetových stránok, ktoré sa Route 66 venujú. V tejto knihe sa
preto sústredím viac na praktickú časť sprievodcu ako na históriu.

ÚVOD

PRÍPRAVA NA TRIP

K A P I TO L A 1

ČO JE ROUTE 66 A ČO NIE
JE

Hooker’s Cut v Missouri je málo frekventovaná štvorprúdová diaľnica uprostred nádhernej
prírody

P R Í P R AVA N A T R I P

Route 66 bývala kedysi najdôležitejšia cesta, ktorá spájala
východ a západ USA. Budovali ju postupne od roku 1926, pokým ju
v rokoch 1956 až 1984 nenahradila diaľnica a kým ju v roku 1985
oficiálne neuzatvorili. Od roku 1999 je chránená zákonom ako
symbol kultúrneho dedičstva.
Route 66 na niektorých miestach tvorí úzka cementová cesta,
inde to je opustená štvorprúdovka. Niekde je to slepá prašná cesta,
inde ju nahradila samotná diaľnica a v týchto úsekoch ju už
jednoducho nenájdete.
Route 66 NIE JE priebežne značená cesta z Chicaga do Santa
Monica. Má mnoho odbočiek, niekoľko alternatívnych trás z rôznych
období prevádzky a preto sa treba pred výpravou pripraviť a
rozhodnúť sa, akou trasou sa vyberiete. Route 66 je značená iba
v niektorých úsekoch, každý štát ma iný spôsob značenia, aj iné
značky. Niekde sú značky nahusto, inde na dlhých úsekoch chýbajú,
či už preto, že neboli osadené, alebo preto, že ich turisti rozkrádajú.
Takisto je bez mapy alebo navigácie ťažko nájsť úseky Route 66 vo
veľkých mestách.

ČO JE ROUTE 66 A ČO NIE JE

K A P I TO L A 2

MÝTY O ROUTE 66

Kto tvrdí, že Route 66 je len nekonečná rovná cesta, ten na nej nikdy nebol
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Keď som sa rozprával s ľuďmi z rôznych krajín Európy o Route
66, šokovalo ma množstvo mýtov a nepresných informácií, ktoré som
sa počas rozhovorov dozvedel. O Route 66 treba hovoriť ešte viac a
preto som sa rozhodol niektoré z týchto mýtov vysvetliť alebo priamo
vyvrátiť aj v tejto knihe.

MÝTUS Č. 1:
ROUTE 66 JE V PODSTATE DIAĽNICA
Nie je to pravda. Route 66 tvoria z približne 85 % unikátne úseky
starých ciest z rôznych období prevádzky. Na Route 66 je unikátne
práve to, že v USA nebolo zvykom cesty rozširovať a na mnohých
miestach sa jednoducho postavila nová, širšia a modernejšia cesta.
Vďaka tomuto priestorovo veľkorysému prístupu sa dnes môžete
previezť po pôvodnej a mnohokrát opustenej ceste z roku 1926 a
úseky z rôznych období sú po celej dĺžke Route 66. Verte mi, má to
svoje čaro. Moja najobľúbenejšia opustená časť je Hooker's Cut väčšinou úplne prázdna štvorprúdová diaľnica uprostred hustého
lesa, miestami prerastená trávou a náletovou zeleňou vyzerá ako z
post-apokalyptického filmu.
Iba 15 % z celej dĺžky Route 66 tvorí diaľnica a to v miestach,
kde nebolo možné postaviť ďalšiu cestu a diaľnica jednoducho
Route 66 úplne prekryla. Sú to však krátke úseky, kde zídete na
diaľnicu a po pár míľach sa z nej znova vrátite na historickú Route 66.

MÝTY O ROUTE 66
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Vzhľadom k narastajúcemu objemu turistov sa stretnete aj s tým,
že najzničenejšie úseky, alebo úseky s malou historickou hodnotou
majú nový asfaltový alebo betónový povrch, no väčšinou sa opravy
robia podobným spôsobom, ako sa cesta stavala, aby sa zachoval
pôvodný ráz.

MÝTUS Č. 2:
ROUTE 66 NIE JE MOŽNÉ PREJSŤ AKO UCELENÝ
TRIP A TVORIA JU VLASTNE IBA SLEPÉ CESTY
Ani tento mýtus nie je pravdivý. Route 66 je ucelená cesta, ktorá
spája mestá Chicago a Santa Monica. Tvoria ju mnohé historické
úseky a rôzne varianty, ktorými sa možno vydať, ale je to vždy cesta,
po ktorej sa každý deň dostanete ďalej.
Route 66 mala počas svojej 60-ročnej existencie mnoho úsekov
a jej podoba sa neustále menila. Preto na nej nájdete aj slepé cesty,
na ktorých konci je buď uzatvorený alebo odplavený most, plot
súkromného pozemku, alebo ťažko zjazdná prašná cesta. Tie však
možno považovať za miesta, ktoré môžete, no nemusíte vidieť.
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MÝTUS Č. 3:
ORIGINÁLNA ROUTE 66 JE NEZJAZDNÁ PRE
MOTORKY A AUTÁ, JAZDÍTE PO BAHNITÝCH
ALEBO PRAŠNÝCH CESTÁCH
Najčastejšie jazdená trasa Route 66 má asfaltový alebo
betónový povrch a je komfortne zjazdná pre motocykle aj autá v
celej svojej dĺžke. Takže Route 66 môžete celú prejsť bez toho, aby
ste museli odbočiť na prašnú alebo poľnú cestu. Na druhej strane,
niektoré neudržiavané úseky sú také krásne, že by bola škoda ich
ignorovať – napríklad z Glenrio do San Jon, úsek pri Jerichu, alebo
úsek Cuervo – Santa Rosa.

MÝTUS Č. 4:
NA ROUTE 66 NIE SÚ ZÁKRUTY
Na Route 66, predovšetkým v štátoch Illinois, Missouri a
Oklahoma sa cesta kľukatí dostatočne na to, aby ste si mohli užiť
jazdu na motorke. V Novom Mexiku, v Arizone a v Kalifornii sú
skutočne dlhé úseky, na ktorých doslova naháňate celý deň horizont,
no vynahradia vám ich zasa krásne prírodné scenérie. Odmenou za
prejazd dlhých roviniek je jazda cez Sitgreave Pass do Oatmanu.
Jazda po Route 66 je so všetkými zastávkami natoľko rozmanitá, že
vám rozhodne nehrozí únava z dlhej a rovnej cesty.

MÝTY O ROUTE 66

Northeast Oklahoma
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MÝTUS Č. 5:
ROUTE 66 JE NUDNÁ
Prečo je Route 66 stále atraktívna, keď vlastne oficiálne pred
viac ako 30 rokmi zanikla? Dôvodov je viac. V Amerike je chránený
súkromný majetok tak efektívne, že na Route 66 dodnes ostalo veľké
množstvo pôvodných budov a zariadenia. Niektoré sa podarilo
zakonzervovať alebo zrenovovať doslova v pôvodom stave, iné si
postupne berie čas a pohlcuje ich príroda. Je to však neobvykle
vzrušujúce, cestovať po ceste, ktorú na každom kroku lemujú
historické miesta v rôznom štádiu rozkladu.
Route 66 prechádza ôsmymi štátmi USA, tromi časovými
pásmami a príroda sa mení pred očami každých pár kilometrov. Štáty
Illinois a Missouri sa podobajú Čechám, hlavne polia a husté lesy. V
Oklahome sa krajina postupne zmení, pribudnú nekonečne dlhé
pastviny v prérii. Texas a Nové Mexiko sú plné vulkanických útvarov a
rovinu vystriedajú kopce, ktoré ukrývajú Grand Canyon, jeden z
najkrajších, najhlbších a rozlohou najrozsiahlejších tektonických
zlomov na svete. V Arizone sa dostanete do púšte, kde sa z cesty
piesok odpratáva radlicami ako u nás sneh. A skončíte pri Pacifiku. To
teda v Európe nemáme, a môžete si ju milovať ako chcete - Ameriku
sa aj tak rozhodne oplatí vidieť.

MÝTY O ROUTE 66
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Posledným dôvodom, prečo budete chcieť Route 66 nielen
vidieť, ale opantá vás neukojiteľný chtíč k návratom, sú ľudia. Na
každom kroku príjemní, vždy dobre naladení a milí ľudia. Nadviažete
nové priateľstvá. Príjemne si pokecáte. Nielen na rouťáckych
zastávkach, ale trebárs počas tankovania na benzínke. Užijete si to aj
bez toho, aby ste vedeli anglicky. Správňáci sa poznajú na prvý
pohľad a rozumejú si aj bez slov. Ľudia na Route 66 sú príjemne
uvoľnení, nie sú vtieraví a dokážu hodiny zaujímavo rozprávať o tom,
ako sa na routke žije. Pri pive aj bez neho. A pri týchto rozhovoroch
zistíte, že ste mali o Amerike veľa zbytočných predsudkov. A že to, čo
na Route 66 zažijete, je tá pravá šuby-duby Amerika.

MÝTUS Č. 6:
ROUTE 66 UŽ NIE JE, ČO BÝVALA A POKUSY
O JEJ OŽIVENIE SÚ MÁRNE
Nikdy sa nevráti to, čo bývalo kedysi, no mnoho z toho sa dá
zachovať a pripomínať. A to sa deje na Route 66. Je až neuveriteľné,
koľko historických miest sa podarilo zachovať, mnohokrát
v pôvodnom stave, príklad za všetky je Boots Court Motel, kde sa
môžete ubytovať v izbách, ktoré ostali po renovácii v pôvodnom
stave zo 40. rokov minulého storočia. Napriek tomu sú nádherne a
luxusne zariadené a dokonalo čisté a prespať v tomto hoteli je
skutočný zážitok. Za všetkými aktivitami na podporu a záchranu
Route 66 stoja ľudia, ktorí sú zapálení pre vec a odvádzajú úžasnú
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prácu. Mnoho z toho, čo Route 66 kedysi predstavovala vracajú späť
do života a cestujúci sú z toho nadšení. A budete aj vy, verte mi.

MÝTUS Č. 7:
ROUTE 66 JE TURISTICKÁ PASCA
Na Route 66 väčšinu miest, kde sa oplatí zastaviť, prevádzkujú
slušní podnikatelia. Ceny sú transparentné, ak teda nehovoríme o
komplikovanom daňovom systéme v USA, pre ktorý sú všetky ceny
uvádzané bez dane z pridanej hodnoty. Väčšina z obchodníkov sa
snaží ponúkať unikátny tovar, preto vám odporúčame svoj budget na
suveníry rozdeliť na niekoľko častí a neutratiť všetky peniaze hneď
v úvode svojej cesty. Ako všade na svete, aj na Route 66 nájdete
niekoľko turistických pascí, sú však ľahko rozpoznateľné a dokážete
sa im vyhnúť. Mali by ste vedieť, že majitelia obchodov na Route 66
nie sú agresívni, ani vtieraví a mnohí sú radi za návštevu obchodíka aj
vtedy, keď prehodite pár milých slov a nič nekúpite.

MÝTY O ROUTE 66

K A P I TO L A 3

AKO SA NA TRIP PO ROUTE
66 DOSTAŤ?

Ak cestujete po Route 66 sami, alebo v malej skupine, môžete sa slobodne rozhodnúť, čo
chcete vidieť a kde chcete ostať. Nevýhoda je, že bez dobrej prípravy miniete veľa pekných
miest na Route 66

P R Í P R AVA N A T R I P

MEDZINÁRODNÉ
ASOCIÁCIE
ROUTE 66
Australian Route 66 Association
https://www.ozroute66association.com
Historic Route 66 Association of Belgium
https://www.rt66.be

Existujú tri spôsoby, ako Route 66
prejsť. Buď využijete služby cestovných
kancelárií, ktoré vás pohodlne Route 66
prevedú, alebo sa na cestu vyberiete
s a m i . V o b o c h p r í p a d o c h m át e
dostatok možností, ako si cestu užiť bez
stresu a obáv, že sa stratíte.
Organizovaný trip ponúkajú
nielen cestovné kancelárie, ale vo
väčšine európskych krajín aj lokálne
asociácie Route 66.

Brazil Route 66 Association
https://www.facebook.com/
BrazilRoute66Association
Canadian Route 66 Association
http://www.route66.ca
Czech Route 66 Association
http://www.r66.cz
Dutch Route 66 Association
https://www.rte66.nl
Route 66 Germany
https://www.route66.club
Hungarian Route 66 Association
http://www.r66.hu
Route 66 Association in Italy
https://www.lastrada66.com/rt66/
Route 66 Association of Japan
www.route66association.jp
Norwegian Route 66 Association
https://www.joyridestours.com/norwegianroute-66-association/

Ďalšia možnosť je obrátiť sa
priamo na cestovné kancelárie v USA a
nechať si trip zorganizovať od nich.
Zvážte, či je pre vás najdôležitejším
kritériom iba cena. Ak nie, tak
porovnajte parametre jednotlivých
ponúk. Dôležité je vedieť, kto bude
vašim sprievodcom – trip si podstatne
viac užijete s človekom, ktorý na Route
66 jazdieva so skupinami niekoľkokrát
každý rok, alebo rovno s miestnym
sprievodcom. A dôležitá je aj zvolená
trasa a program počas výpravy.

UK Route 66 Association
http://www.ukroute66association.co.uk
Zdroj: http://historic66.com

AKO SA NA TRIP PO ROUTE 66 DOSTAŤ?
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AMERICKÉ ASOCIÁCIE
ROUTE 66
Route 66 Association of Illinois
http://www.il66assoc.org
Route 66 Association of Missouri
http://missouri66.org
Route 66 Association of Kansas
https://www.facebook.com/
KansasRoute66Association
Kansas Historic Route 66 Association
http://kshistoricroute66.com
Oklahoma Route 66 Association
https://www.oklahomaroute66.com
Texas Old Route 66 Association
http://rt66oftexas.com
New Mexico Route 66 Association
http://www.rt66nm.org
Historic Route 66 Association of Arizona
https://historic66az.com
California Historic Route 66 Association
http://route66ca.org
Route 66 Alliance
http://www.route66alliance.org
National Historic Route 66 Federation
https://www.national66.org

Byť členom organizovanej
skupiny má svoje výhody i nevýhody.
Výhodou je, že nemusíte vedieť
anglicky – váš sprievodca sa o vás
postará. Dostanete vypracovaný
intinerár, na každý deň máte program,
súčasťou ktorého bývajú aj obedy a
večere s miestnymi špecialitami alebo
stretnutia s osobnosťami Route 66.
Zároveň cestujete naľahko – ak zvolíte
jazdu na motorke, vašu batožinu vezie
sprievodná dodávka. Posledný deň
cesty dostanete pamätné tričko
s logom Route 66 a názvom vašej
výpravy a certifikát o tom, že ste na
Route 66 boli.
Druhá možnosť je, že využijete
služby cestovnej kancelárie ako
individuálny cestujúci. Pripravia vám
itinerár, vyberú hotely, zabezpečia celý
trip a vy už na Route 66 nemusíte robiť
nič, len čítať pokyny od cestovky a riadiť
sa nimi.

Zdroj: http://historic66.com

AKO SA NA TRIP PO ROUTE 66 DOSTAŤ?
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No a napokon je tu tretia možnosť – vyberiete sa na Route 66
sami. Hneď na začiatok vám poviem, že ak si všetko organizujete vo
vlastnej réžii, môžete na motorke cestovať dvaja za cenu pobytu pre
jedného v cestovke. Ale ten rozdiel v cene sa odrazí v tom, že celá
príprava cesty ostane na vás.
Na internete síce nájdete o Route 66 dostatok informácií, ale je
ich tak veľa, že sa v nich stratíte. Takisto sa vám stane, že nedokážete
vyhodnotiť, ako relevantné tie informácie pre vás sú – čo je na Route
66 dôležité vidieť a zažiť a čo nie. Aj preto sme sa rozhodli napísať
túto knižku a pomôcť vám lepšie sa zorientovať v tom, čo si treba
pred cestou všímať a na čo sa zamerať.
Ak sa na Route 66 dostanete opakovane, zistíte dve zásadné
veci: po druhý raz je vaša cesta oveľa uvoľnenejšia, pretože viete, do
čoho idete. No a zistíte aj to, že ste po prvý raz nevideli ani tretinu
toho, čo Route 66 svojim návštevníkom ponúka.
Máme pre vás ešte jeden užitočný tip – na Route 66 žije veľa
miestnych sprievodcov. Sú to ľudia, ktorí sú s Route 66 úzko spätí a o
svojom meste a histórii veľa vedia, vezmú vás na guided tour, ktorá
zväčša končí dobrou večerou a drinkom. Ak máte dostatok času, aby
ste ich služby mohli využiť, urobte to. Odmenou vám budú ďalšie
neopakovateľné zážitky. Jedným z najznámejších propagátorov,
spisovateľov a miestnych sprievodcov je Jim Hinckley, ktorého
walking tours v jeho domovskom meste Kingman sú veľmi známe a
vyhľadávané.

AKO SA NA TRIP PO ROUTE 66 DOSTAŤ?
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Pred tým, než sa na Route 66 vyberiete, poriadne si premyslite,
čo od tripu očakávate. Pomôže vám to k správnemu rozhodnutiu, či
svoje peniaze investovať na istotu cez cestovku, alebo sa vybrať do
rizika, že vlastné plánovanie nezvládnete a váš sen sa premení na
predraženú jazdu motocyklom alebo autom krížom cez USA.

AKO SA NA TRIP PO ROUTE 66 DOSTAŤ?
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AKO DLHO PRED CESTOU
PLÁNOVAŤ

Teplé slnečné dni si na Route 66 užijete aj v novembri alebo decembri, no len v západnej
časti, teda v Texase, Novom Mexiku, Arizone a Kalifornii

P R Í P R AVA N A T R I P

V závislosti od zvoleného tempa môže byť Route 66 náročný trip
– obzvlášť v sedadle motorky budete denne približne 300 kilometrov
bez ohľadu na počasie.
Predpokladám, že sa nebudete chcieť len presúvať z bodu A do
bodu B, tam žiadne plánovanie nepotrebujete, ale naopak budete
chcieť každý deň využiť naplno. Tak sa k tomu aj postavte – plánovať
na poslednú chvíľu sa nevypláca. Ideálne je začať aspoň šesť
mesiacov pred plánovaným odletom.

V AKOM ROČNOM OBDOBÍ / MESIACI NA
ROUTE 66 CESTOVAŤ?
Hneď v úvode vás čaká neľahké rozhodnutie, koľko dní si
môžete dovoliť stráviť na ceste. Nechajte si poradiť – úplné zážitkové
minimum je 15 plných dní na ceste. K nim si pripočítajte jeden deň
na aklimatizáciu a zvládnutie jetlagu v Chicagu po dlhom lete a
aspoň dva dni v Los Angeles po ukončení cesty. Ak si môžete dovoliť
dlhší trip, strávte na Route 66 aspoň tri - štyri týždne, neoľutujete.
Na Route 66 sa môžete vybrať od jari do neskorej jesene. Na jar
a na jeseň počítajte s premenlivým a daždivým počasím s rizikom
tornád, v lete zas - na európske pomery - s abnormálnymi
horúčavami.

AKO DLHO PRED CESTOU PLÁNOVAŤ
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Zima môže byť vo východnej časti USA nepríjemne dlhá, na jar
2018, keď toto vydanie knihy vznikalo, ešte ku koncu apríla na Route
66 snežilo. Route 66 sme však zjazdili aj v novembri – z Chicaga až po
začiatok Texasu nepríjemne pršalo a bolo 4 – 10 °C nad nulou, no
ako sme postupovali ďalej na západ, teploty sa prudko zvyšovali a
Novom Mexiku, Arizone a v Kalifornii sme si užívali slnko nad 20 °C.
A práve v týchto troch štátoch býva Route 66 zjazdná v dobrom
počasí takmer po celý rok. A to aj na motorke! Počítajte však s tým –
hlavne na motorke – že v tomto období býva veterno.
Ako ideálny sa nám na výpravu po Route 66 javí september, keď
skončia 43 - 45 stupňové horúčavy v púšti a teplota spadne na 38 a
v ostatných častiach USA sa teploty pohybujú medzi 23 °C a 32 °C.
Nezabudnite však na to, že budete cestovať krížom cez
obrovskú krajinu s rôznym charakterom – začnete v úrodnom Illionis
a postupne budete prechádzať cez prériu do oblastí púšte. A
v rozmedzí 4 200 km, ktoré Route 66 meria, sa počasie môže
dramaticky meniť. Pripravte sa aj na únavné horúčavy s miestami
mimoriadne vlhkým, no v prérii a v púšti zas naopak s extrémne
suchým vzduchom.
Počas nášho septembrového tripu sme ani raz nezmokli, no
motorkárov, ktorí z Chicaga vyrazili o jediný deň neskôr na ceste
zastihla silná prietrž mračien. Aj to je ukážkou toho, že počasie môže
byť vrtkavé a obzvlášť motorkár musí byť vždy pripravený na jeho

AKO DLHO PRED CESTOU PLÁNOVAŤ

Route 66’s Best
European Coffee

Home of I am Rt 66
Get your portrait done
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zmeny. A vlastne – ani naplánovať sa veľmi nedá: Buď šťastie máte,
alebo nie.
September je vhodný aj preto, lebo hlavná dovolenková sezóna
v USA sa končí a máte oveľa väčšiu šancu, že v požičovni dostanete
motorku alebo auto, aké ste si vybrali. Na druhej strane počítajte
s tým, že v septembri budú niektoré atrakcie a reštaurácie na trase
Route 66 zatvorené. Pokles počtu zákazníkov riešia Američania
nekompromisne – podnik sa jednoducho zatvorí a čaká na novú
sezónu.
Dbajte na to, aby sa vopred daný termín už nemenil. Budete ho
potrebovať nielen kvôli dovolenke, ale aj kvôli letenkám a pre
požičovňu motoriek/áut.

AKO DLHO PRED CESTOU PLÁNOVAŤ
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POČ ASIE NA ROUTE 66
Najlepšie obdobie na plánovanie tripu po Route 66 sú mesiace máj až október.

JANUÁR

V januári veľmi neodporúčame cestovať na Route 66, vo väčšine štátov cez ktoré cesta
prechádza býva napadnutý sneh, na ceste môže byť námraza a počasie je studené a
premenlivé.

FEBRUÁR

Vo februári je stále zimné obdobie, niektoré cesty môžu byť kvôli počasiu uzatvorené a
rovnako fungujú v mimosezónnom režime aj rôzne prevádzky na Route 66. V závislosti
od počasia je možné zjazdiť niektoré úseky Route 66 v Kalifornii a v Arizone aj na
motorke.

MAREC

V marci sa už síce Route 66 začína chystať na novú sezónu, no je ešte stále zima a
počasie môže byť veľmi premenlivé. V západnej časti Route 66 už začínajú byť príjemné
teploty na cestovanie.

APRÍL

V apríli začínajú teploty stúpať aj vo východnej časti Route 66, no stále vás môže na ceste
prekvapiť sneh a ľad, aj vo vyššie položených častiach Arizony.

MÁJ

Keď je dobrý rok, v máji už možno celú Route 66 prejsť na motorke. No počasie dokáže
byť stále zradné a cestujúcich môže potrápiť.

JÚN

V júni je už počasie oveľa stabilnejšie, pričom ešte stále nie sú také veľké horúčavy ako
uprostred leta.

AKO DLHO PRED CESTOU PLÁNOVAŤ
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JÚL

V júli je už sezóna v plnej prevádzke. Pozor na teploty hlavne v západnej časti Route 66,
môžu vystúpať aj nad 40°C. Treba zvážiť cestovanie na motorke, v takýchto horúčavách
už nemusí byť komfortné. Pozor na prívalové letné dažde a silné búrky!

AUGUST

V auguste je počasie veľmi podobné júlovému, vo východnej i západnej časti Route 66
panujú vysoké teploty, vo východnej časti je vzduch vlhký a často býva dusno, v západnej
časti je zasa suchý a býva veterno.

SEPTEMBER

V septembri teploty príjemne poklesnú, no na celej Route 66 je stále teplo a slnečno.
Počasie ešte býva stabilné. September považujem spolu s júnom za dva najideálnejšie
mesiace na cestovanie.

OKTÓBER

Vo východnej časti už môže byť chladnejšie, prípadne vás môže prekvapiť prvý sneh.
Pripravte sa na striedanie počasia a vysoké teplotné výkyvy vo východnej a západnej
časti Route 66. Počas babieho leta si môžete užiť super jazdu po celej dĺžke Route 66.

NOVEMBER

V novembri vás už na Route 66 zastihne typické sychravé jesenné počasie s dažďom,
mrholením, hmlami a teplotami tesne nad nulou, hlavne v Illinois, Missouri a Oklahome.
V západnej časti si zas môžete užiť veterné počasie s príjemnými teplotami nad 20°C.
Pozor na vyššie položené úseky v Arizone, tam už môže snežiť.

DECEMBER

V decembri sa počasie definitívne preklopí do zimy. Route 66 sa dá prejsť v celom úseku
autom, no rozhodne si ju neužijete tak, ako v lete. Na druhej strane, mnoho miest na
Route 66 má krásnu vianočnú výzdobu!

AKO DLHO PRED CESTOU PLÁNOVAŤ
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DOKLADY POTREBNÉ NA
CESTU DO USA

S pasom Route 66 sa cez hranice USA nedostanete, ale na Route 66 s ním zažijete veľa
zábavy

P R Í P R AVA N A T R I P

Pred cestou si overte, aké doklady potrebujete na to, aby vás
pasová a colná kontrola na hranici vpustila na územie USA. Váš pas
by nemal mať menej ako 6 mesiacov pred expiráciou. Obyvateľom
Európskej únie stačí na vstup do USA doklad ESTA. Skontrolujte si
jeho platnosť, po uplynutí je potrebné zažiadať o novú ESTU. Takisto
je potrebné zažiadať o novú ESTU, aj keď v priebehu jej platnosti
vymeníte pas. Overte si všetky predpisy o vašej vízovej povinnosti na
vstup do USA v dostatočnom predstihu pred cestou!
I keď požičovne áut ho väčšinou nevyžadujú, pre jazdu v USA je
potrebné mať pri sebe medzinárodný vodičský preukaz. Vydáva ho
úrad vo vašej krajine, má obmedzenú dobu platnosti na jeden rok a
slúži ako nezávislý, dodatočný dokument k vášmu lokálnemu
vodičskému preukazu. Podľa predpisov ho musíte mať pri sebe a
zanedbanie tejto povinnosti môže mať následky napr. pri poistnej
udalosti.

DOKLADY POTREBNÉ NA CESTU DO USA

ROUTE 66 PASSPORT

IL
301 MIL
ES
484 KM

- 60 pages of fun on route 66
- collect stamps and free gifts
- stop at the most interesting places
- illustrated maps by artist joyce cole
CLICK HERE

P R Í P R AVA N A T R I P
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ZO ZÁPADU NA VÝCHOD
ALEBO Z VÝCHODU NA
ZÁPAD?

Pri jazde smerom na východ máte slnko pred sebou len ráno

P R Í P R AVA N A T R I P

Pred akýmkoľvek plánovaním je potrebné ujasniť si, ktorým
smerom vlastne chcete Route 66 zjazdiť. Route 66 sa začína v centre
Chicaga a končí sa na móle v Santa Monice, na pobreží oceánu v Los
Angeles. Väčšina cestovateľov preto nasleduje Matku ciest tak, ako
bola pôvodne postavená, z východu na západ. Na route však budete
denne stretať aj protiidúcich motorkárov.
Viackrát sme si preverili, či sú lacnejšie letenky aj požičovné
motorky / auta smerom zo západu na východ, teda z L.A. do
Chicaga. Nie sú.

ZO ZÁPADU NA VÝCHOD ALEBO Z VÝCHODU NA ZÁPAD?

K A P I TO L A 7

KOĽKO ĽUDÍ NA TRIPE JE
TAK AKURÁT?

Jazdu v skupine troch motoriek sme si veľmi užili. Na pohodovú jazdu v malej skupine
odporúčame tri, maximálne štyri motorky
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V aute je to jasné – množstvo vašich priateľov, alebo členov
rodiny na tripe je obmedzené počtom sedadiel.
Motorkári to majú o trochu ťažšie, aj preto, že v skupine treba
synchronizovať jazdu viacerých mašín. Náročný denný itinerár,
neznáma krajina, pevný program a extrémne počasie dokážu
preveriť aj tie najpevnejšie vzťahy. Najväčšiu slobodu majú vždy tí,
ktorí jazdia sami. No ak idete v skupine, snažte sa ju vytvoriť čo
najmenšiu – ideálne sú tri, štyri motocykle.
Pred tripom by ste sa mali dobre poznať a skupinu vytvoriť tak,
aby mala podobný svetonázor, záujmy a aby v nej neboli výrazne
slabšie kusy. Berte to ako fakt, ale v každej skupine počas tripu
vznikne menšia či väčšia kríza. A je na sile jednotlivých osobností, či
sa zvládne malým alebo veľkým konfliktom, ktorý môže poznačiť celú
cestu.
Spoliehať sa na kolektívne rozhodovanie sa neopláca – elán
niečo riešiť sa počas cesty vytráca s narastajúcou únavou. Aj malá
skupina preto potrebuje svojho lídra, ktorý ju vedie a musí mať
vopred dohodnuté pravidlá. Inak si vás na ceste počkajú zbytočné
konflikty a vypäté situácie, ktoré dokážu všetkým poriadne
znepríjemniť trip. Konfliktom sa vyhnete aj tým, že každý v skupine
bude mať povinne riadne naštudovaný itinerár a na začiatku každého
dňa si urobíte sumár toho, čo vás čaká.

KOĽKO ĽUDÍ NA TRIPE JE TAK AKURÁT?
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Dôležitá je aj disciplína – veľmi rýchlo si vás dobehne spánkový
dlh, ak od začiatku budete po nociach žúrovať. Zabudnite aj na
každodennú pitku na izbe - budú dni, keď vás budú ladvinky
z motorky znášať dole a do postele padnete ako balík slamy :)

KOĽKO ĽUDÍ NA TRIPE JE TAK AKURÁT?
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AKO ZOHNAŤ LACNÚ
LETENKU

Electronic Ticket Receipt
--

Traveler

-

Booking ref:
Issue date:
Issuing Airline:
Ticket:

MR Pavel Marian (ADT)

VP5WKI
20 SEPTEMBER 17
AIR FRANCE
057-5688834372 - 73

Agency

Check My Trip
Baggage

SATUR TRAVEL
MARIANSKE NAM. 27
010 51 ZILINA
421 903 280 433
letenkyzilina@ba.satur.sk
78320174
1302

Telephone
Email
IATA
Agent

-

Itinerary
From

To

Flight

Class Date Departure Arrival Resa (1) NVB(2)

NVA(3)

Last check-in Baggage (4)

Seat

-

Thursday 02 November 2017
PRAGUE
Terminal 2

PARIS CDG

AF1383

L

02Nov 09:50

Terminal 2F

Operated by
Equipment

AIR FRANCE

11:40

Ok

02Nov

02Nov

09:10

Fare Basis

VLP99CZ

Marketed by

AIR FRANCE

Airbus Industrie A320-100/200

Duration

1PC

01:50 (Non Stop)

-

Thursday 02 November 2017
PARIS CDG
Terminal 2E

CHICAGO ORD
Terminal 5

AF0136

V

02Nov 13:10

Operated by

AIR FRANCE

Equipment
Flight Meal

Airbus Industrie A330-200
Meal, Snack or brunch

16:30
Ok
Fare Basis

02Nov

Marketed by

02Nov
VLP99CZ

12:10

1PC

AIR FRANCE

Duration

09:20 (Non Stop)

-

Monday 04 December 2017
LOS ANGELES
Terminal B

PARIS CDG

AF0065

V

04Dec 15:30

Terminal 2E

Operated by
Equipment

AIR FRANCE

Flight Meal

Meal, Snack or brunch

Airbus Industrie A380-800

11:15

Ok

04Dec

04Dec

14:30

Fare Basis

VLP99CZ

Marketed by
Arrival Day+1

AIR FRANCE

Duration

1PC

10:45 (Non Stop)

-

Tuesday 05 December 2017
PARIS CDG
Terminal 2F

PRAGUE
Terminal 2

Operated by

AF1082

L

05Dec 12:40

AIR FRANCE

14:20
Ok
Fare Basis
Marketed by

05Dec

05Dec
VLP99CZ

12:00

1PC

AIR FRANCE

Duration na poslednú
01:40
(Non Stop)
S veľkým predstihom kúpite letenky za zlomok ceny, ako keď cestujete
chvíľu
Equipment
Flight Meal

Airbus Industrie A321
Snack or brunch

(1) Ok = confirmed (2)NVB= Not valid before (3)NVA= Not valid after(4) Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated
above in the column baggage.

- At check-in, you must show a photo ID.
Baggage Policy
PRGORD
1st Checked Bag:

Free of Charge

UPTO50LB 23KG AND62LI 158LCMOR MEDIA EQUIPMENT UPTO50 LB 23KGOR
SPORT EQUIP SMALL DIMENSIONS

2nd Checked Bag:

85.00EUR

UPTO50LB 23KG AND62LI 158LCMOR MEDIA EQUIPMENT UPTO50 LB 23KGOR
SPORT EQUIP SMALL DIMENSIONS

P R Í P R AVA N A T R I P

Celkové náklady na cestu významne ovplyvňuje cena letenky.
V priemere sa ceny letenky do Chicaga pohybujú pri odlete
z viacerých miest Európy v priemere na úrovni 700 € na osobu, no ak
máte dostatočnú rezervu (preto treba plánovať aspoň tých 6
mesiacov dopredu!), môžete sa dostať aj na cenu nižšiu ako 400 €.
V prvom rade myslite na to, že potrebujete špeciálnu, tzv. openjaw letenku – t.j. letíte do Chicaga, ale späť odlietate z Los Angeles.
Takú bez asistencie na letenkových portáloch ako je Momondo.com
nezoženiete. Za znesiteľný poplatok ju dokážu pre vás vystaviť aj
cestovné kancelárie, ktoré sa špecializujú na predaj leteniek.
Ak vás netlačí čas, môžete čakať na špeciálne akcie leteckých
spoločností. Nečakajte však príliš dlho, čím bližšie k odletu, tým
drahšie letenky spravidla bývajú.
Pri objednávaní letenky myslite ešte na jeden fakt – preverte si
odlety vo viacerých termínoch, ceny leteniek sa môžu výrazne
odlišovať aj v rozmedzí jedného dňa. Už aj preto vám musí byť jasné,
že kým nemáte booknutú letenku, nemá zmysel riešiť nič iné. A –
napokon asi netreba pripomínať, že booknutím letenky sa skupina
účastníkov definitívne uzatvára. Pravdepodobnosť, že by si ktokoľvek
ďalší dodatočne kúpil letenku v tom istom lietadle postupne
významne klesá.

AKO ZOHNAŤ LACNÚ LETENKU
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ČÍM ROUTE 66 ZJAZDIŤ?
AUTOM, ALEBO NA
MOTORKE?

Jazda na mohutnom Harley Davidson má svoje neopakovateľné kúzlo

P R Í P R AVA N A T R I P

Každý motorkár vám okamžite odpovie – samozrejme, najlepšia
je motorka! A, samozrejme, úplne najlepšie je zajazdiť si na Harley
Davidson Electra Glide alebo na Indian Chieftain. Tých majú
požičovne najviac, no na výber je široká ponuka ostatných typov a
značiek. Ak cestujete individuálne, Electra Glide alebo Chieftain sú
najpohodlnejšie motorky s obrovským úložným priestorom
v kufroch. A ten sa vám na dlhej ceste s množstvom gift shopov
náramne hodí! Ak máte sprievod v aute, ktorý vám odvezie veci, nie
je zlé vybrať si aj ľahšiu motorku.
Ak volíme medzi autami, srdce vyberie jednoznačne kabriolet a
najčastejšie to býva Ford Mustang. Nie je to zlá voľba, myslite však na
to, koľko ľudí sa povezie a koľko batožiny budete mať. Ale aj na to, že
počas sezóny nebýva jazda v otvorenom kabriolete na horúcom
slnku tým najpríjemnejším zážitkom.
Ak chcete Route 66 prejsť najznámejšími trasami, bude vám
stačiť sedan alebo mestské SUV. Ak si naopak chcete užiť najstaršie
trasy, jednoznačne voľte SUV 4x4 s vysokou svetlou výškou
podvozku.
Nezabúdajte ani na pasažierov – ak je vás viac, veľkosť auta
vyberajte tak, aby mal každý dostatočné pohodlie. V každom jednom
prípade vyberajte auto s výkonnou klimatizáciou!

ČÍM ROUTE 66 ZJAZDIŤ? AUTOM, ALEBO NA MOTORKE?
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VÝBER MOTORKY A
POŽIČOVNE

Na prejazd Route 66 odporúčame komfortné motorky v triede Touring s bohatým úložným
priestorom, ako je Indian Chieftain alebo H-D Electra Glide

P R Í P R AVA N A T R I P

Do USA môžete dostať aj svoju milovanú motorku z domova, no
v kontajneri pocestuje niekoľko mesiacov a s poistením a
dopravnými poplatkami sa pravdepodobne dostanete na výslednú
cenu vyššiu, ako je požičovné.
Prenájom motocykla je najvyššou položkou celého tripu – za
výslednú cenu iní kupujú ojazdenú motorku :) Tak pri prvej ponuke
z požičovne zhlboka dýchajte, aby ste neodpadli.
Asi vás sklameme, googliť môžete koľko chcete, aj tak prídete
na to, že v USA má monopol spoločnosť Eagle Rider. Ďalší hráči na
trhu sú buď sprostredkovatelia Eagle Rider, alebo menšie požičovne
s malým výberom motocyklov. Motorku si ešte môžete požičať
priamo v dílerstve Harley-Davidson.
Skôr, ako si vyberiete požičovňu, mali by ste mať jasno, na čom
chcete Route 66 jazdiť. My sme si vybrali najdrahšiu, ale aj najlepšiu
klasiku – Harley-Davidson Electra Glide Ultra Limited, pričom ako
alternatívu sme si zvolili Indian Chieftain alebo Roadmaster.
Pozor – glajdka nie je pre každého. Bez prevádzkových náplní
má 420 kg a plne naložená s ľadvinkou vážila cez 700 kilogramov.
Neodporúča sa pre nižších a subtílnejších jazdcov. Toto
nepreceňujte, ak až na ceste zistíte, že motorku nezvládate, bude už
neskoro.

VÝBER MOTORKY A POŽIČOVNE
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Eagle Rider ponúkajú široký výber rôznych modelov motoriek vyberajte teda podľa vlastného uváženia. Požičovňa má len niekoľko
obmedzení. Musíte mať viac ako 21 rokov a musíte mať aspoň 2 roky
prax na motorke s obsahom 650 ccm a vyššie. Kontroluje sa však len
vek, druhé obmedzenie je v realite len odporúčanie. Opäť
zdôrazňujem slovo NEPRECENIŤ SA – jazdiť 15 dní na beštii, ktorú
nedokážete s prehľadom skrotiť, bude utrpenie.
Ak sa vyberiete na pankáča a beriete ľadvinku, výber sa vám
výrazne zúži nevyhnutnosťou jazdiť na motorke s pohodlným
sedením, s tromi kuframi a ideálne aj s nosičom – v tomto sú Electra
Glide alebo Indian Chieftain v úžitkových vlastnostiach absolútne
neporaziteľné. Na ceste sme však videli aj veľa nemeckých BMW
R1200GS v plnej výbave.
Akokoľvek to majú rôzne agentúry alebo požičovne vyskladané,
cena celkového požičovného sa skladá vždy z troch hlavných
položiek – základnej ceny prenájmu, poistenia a poplatku za
prepravu motorky z Los Angeles do Chicaga (alebo naopak).
Základná cena prenájmu býva relatívne nízka, cenu významne
navýšia zostávajúce dve položky plus enviromentálny poplatok a
daň.

VÝBER MOTORKY A POŽIČOVNE
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Motocykle od Eagle Riders sú servisované a mali by cestu
vydržať v dobrej kondícii. Vždy však treba myslieť na to, že je to len
stroj a ten sa môže pokaziť. Je len na vás, či pôjdete do rizika a na
vlastné triko, alebo si priplatíte asistenciu na ceste v prípade poruchy
alebo iné služby.
My sme mali to šťastie, že na nás čakali tri úplne nové vyvoňané
H-D Electra Glide. Bolo do nich treba dvakrát doliať olej, požičovňa
ho preplatila. Zároveň sme mali drobnú poruchu po ceste – jedna
z glajdiek začala strácať olej. Sami sme si vyhľadali dílera H-D a
zorganizovali opravu za asi 160 dolárov, no po telefonáte do
požičovne sme všetky následné papierovačky a platbu za opravu už
neriešili.
Ľudia z požičovne na telefóne boli mimoriadne ústretoví a
ochotní, rovnako aj v servise. Ako vravím - tu zažijete tú lepšiu
stránku služieb a starostlivosti o zákazníka.
Okrem posledného úseku v púšti vedie Route 66 v blízkosti
diaľnice, alebo cez obývané miesta. Dílerstvá H-D sú v USA
umiestnené celkom nahusto. Preto verím, že prípadný väčší problém
by bolo možné riešiť na ceste a ušetriť tak 10 dolárov denne za
asistenčné služby (pri 15 dňoch to je 150 dolárov a pri troch
motocykloch sme už na úspore 450 dolárov). Skúsenosť na úrovni
prúseru na ceste však nemáme, vyberte si teda sami, či pôjdete
v tomto prípade na istotu. Pri iných značkách by sme zrejme do
poplatku za asistenčné služby išli.

VÝBER MOTORKY A POŽIČOVNE
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Ak ste zodpovedný jazdec s primeranými skúsenosťami, vyberte
si poistenie EVIP Plus Damage Waiver, kombinuje primeraný pomer
rizika a ceny. Ostatným odporúčam ísť na istotu s EVIP ZERO,
poplatky v USA sú za všetko veľmi vysoké.
Ak toto všetko máte pripravené, môžete začať googliť a
oslovovať rôzne požičovne. Eagle Rider je pomerne drahý,
sprostredkovateľské agentúry boli v čase, keď sme hľadali, lacnejšie.
Objavili sme tiež anomáliu – zatiaľ čo Eagle Rider s blížiacim sa
časom odjazdu ceny zvyšuje, agentúra dokáže
cenu niekoľko
týždňov podržať.
Agentúry s najnižšou cenou sa nám z rôznych dôvodov nejavili
dostatočne hodnoverné a z Harley Davidson nám neodpísali ani na
jednu z dvoch požiadaviek na prenájom. Preto sme išli zlatou
strednou cestou a motorky sme objednali cez agentúru Wil Sakowski
– Ride free. Wil k cene za prenájom ponúka svoj servis – je veľmi
priateľský, dokáže poradiť aj pomôcť a v cene má telefonickú
podporu počas vášho tripu.
Počítajte tiež s tým, že po potvrdení záväznej objednávky budú
všetci žiadať plnú úhradu, takže čím skôr objednáte, tým dlhšie
podržia vaše peniaze.
Prevod peňazí je bezproblémový, iba banky si z vás urobia
špongiu a vymačkajú vás na poplatkoch – tak americká, ako aj naša.
Preto zvážte platbu napr. cez PayPal.

VÝBER MOTORKY A POŽIČOVNE

K A P I TO L A 11

VÝBER AUTA A POŽIČOVNE

Vo dvojici sa pohodlne odveziete aj malým autom ako Ford Focus s vynikajúcou spotrebou
paliva. Na objavovanie starých úsekov v prérii alebo v púšti si jednoznačne požičajte SUV
4x4

P R Í P R AVA N A T R I P

Route 66 môžete, samozrejme, prejsť aj v pohodlnom aute.
Výber požičovní je obrovský a ak budete chcieť nájsť najvýhodnejšiu
ponuku, chvíľu vám to potrvá. V čase, keď sme hľadali auto
z požičovne, všimli sme si anomáliu - ceny za auto boli
v agregátoroch požičovní niekedy vyššie ako na stránke samotnej
požičovne. Pozor na to.
Pri výbere auta sledujte niekoľko parametrov. Zvážte
predovšetkým primeranú veľkosť auta pre vaše potreby – americké
autá majú na európske pomery veľmi vysokú spotrebu. A preto tam
väčšinou platí jednoduché pravidlo – čím väčšie auto, tým vyššia
spotreba. Ak máte šťastie, natrafíte na akciu požičovne a odpustí vám
poplatok za dovezenie vozidla z vašej cieľovej destinácie späť. A to
vám dokáže celkové náklady znížiť o stovky dolárov.
Ďalším parametrom, ktorý významne ovplyvňuje cenu, je
poistenie. Požičovne sa vám budú snažiť predať rôzne druhy
poistenia za rôzne poplatky – poriadne ich porovnajte, cenové
rozdiely môžu byť celkom veľké a správnym výberom ušetríte.
Počítajte aj s tým, že mnohokrát vám požičovňa nezabezpečí
presne taký istý model, ako ste si vybrali a to aj napriek tomu, že na
parkovisku je dostupný. Z rôznych interných dôvodov vám do vami
zvolenej destinácie ponúkne podobný model s rovnakými
parametrami v rovnakej triede. My sme takto namiesto so SUV Ford
Explorer napokon cestovali s modelom Ford Flex. A musím
podotnúť, že napriek výmene modelu sme boli napokon spokojní.

VÝBER AUTA A POŽIČOVNE
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Cena požičovného sa skladá z tzv. base rate, poplatkov za
služby, poistného a ďalších poplatkov a daní. Zapamätajte si, že to čo
požičovne inzerujú je vždy iba základná cena, takže super lacné auto
si v Amerike takmer s istotou nepožičiate :)
Base rate pritom mnohokrát tvorí len tretinu ceny, dve tretiny
ostanú na poplatky a dane. Špecifikom je poplatok za viac ako
jedného šoféra auta – ak sa chcete za volantom striedať dvaja,
zaplatíte za túto možnosť približne 130 dolárov. Niekedy ho však
požičovne v akciovej ponuke odpúšťajú.
Dávajte si pozor na požičovne, ktoré nemajú transparentnú
cenovú politiku a ktoré vám neuvedú zrozumiteľne finálnu cenu za
požičovné ani vo chvíli, keď vykonávate platbu kartou. Istejší je výber
takých, ktoré s vami komunikujú otvorene a férovo.
Všetky významné požičovne majú svoje parkoviská neďaleko
letiska, s bezplatným shuffle busom z terminálu až priamo ku
kancelárii. V prípade, že auto preberáte až na druhý deň po prílete,
vyberte si hotel so shuffle busom na letisko a keď obe služby
skombinujete, do požičovne sa dopravíte rýchlo a zadarmo. Pri
preberaní auta iba vyplníte formulár a dostanete doklady k autu,
ktoré na vás čaká s kľúčmi vo vnútri na parkovisku. Odovzdanie auta
je rovnako bezproblémové – zamestnanec požičovne zbežne
skontroluje stav auta, zapíše stav odometra a vy môžete spokojne
odísť bez ďalších zdĺhavých procedúr.

VÝBER AUTA A POŽIČOVNE
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V AKOM ČASE PREVZIAŤ /
ODOVZDAŤ POŽIČANÉ
AUTO ALEBO MOTORKU?

Počas prvej jazdy z požičovne buďte opatrní - hlavne ak Harley Davidson šoférujete po prvý
raz. Okrem toho, že je motorka oveľa ťažšia a mohutnejšia ako iné modely, chvíľu potrvá,
kým budete v špecifickej prevodovke schopní zaradiť neutrál :)

P R Í P R AVA N A T R I P

Veľa záleží na dĺžke vášho letu, na čase príletu a vašej
schopnosti vysporiadať sa s únavou a jetlagom. Vo všeobecnosti
odporúčame prvý deň po prílete na oddych a adaptáciu v novom
prostredí. Motorku alebo auto si budete môcť prevziať odýchnutí na
druhý deň ráno.

EXTRA RADA PRE MOTORKÁROV:
Ranné prevzatie motorky má aj nevýhodu – v tomto čase
preberajú svoje stroje takmer všetci a predlžujú sa tak v návale ľudí
čakacie lehoty v požičovni. Ak vám to váš intinerár umožňuje,
popremýšľajte o možnosti prevziať si motorku popoludní alebo
podvečer. V tom čase je v požičovni oveľa menej zákazníkov a
motorku preberiete rýchlejšie. Naviac získate dostatok času zoznámiť
sa s motorkou a na druhý deň ráno vyrazíte na Route 66
pripravenejší a vo väčšej pohode.
Odovzdanie auta alebo motorky si takisto naplánujte tak, aby
ste mali časovú rezervu. Neodporúčame vám naplánovať si
odovzdanie v deň, keď absolvujete napr. prejazd Las Vegas – Los
Angeles a k tomu večerný odlet domov. Na mape to síce nevyzerá
na dlhý trip, no v skutočnosti vás môžu zaskočiť veľmi silné zápchy
v Los Angeles a práve vďaka nim nemusíte auto odovzdať včas.
Okrem zbytočného stresu si na vás počká aj poplatok za
oneskorené vrátenie. Preto si posledný deň plánujte len krátke
prejazdy, napr. z Victorville do Los Angeles, alebo si posledný deň
naplánujte rovno pobyt v Los Angeles a auto alebo motorku môžete
v ten deň vrátiť tak, ako vám to vyhovuje.

V AKOM ČASE PREVZIAŤ / ODOVZDAŤ POŽIČANÉ AUTO ALEBO MOTORKU?

Visit A Unique Crossroad Of Art, Architecture, & History

Carthage, Missouri

Mail me a free Visitor’s Guide

More information

Visit us:
Carthage

#route66
@carthageCVB

K A P I TO L A 13

OBJEDNAŤ HOTELY
VOPRED ALEBO AŽ NA
MIESTE?

Blue Swallow, Tucumcari, Nové Mexiko

P R Í P R AVA N A T R I P

Záleží na tom, v akom čase na Route 66 ste. V sezóne
odporúčam radšej hotely objednať vopred, získate tak aj lepšiu cenu.
Mimo sezóny to nie je potrebné, hotely si zjednáte za fajn cenu
priamo na mieste. Môže sa však stať, že v menších mestách, ako je
napr. Chelsea, bude večer váš vybraný ikonický motel na Route 66 už
plne obsadený.
Všimli sme si aj to, že tradičné historické motely na Route 66
držia cenu, nielen v sezóne, ale aj počas rôznych kultúrnych podujatí
(ako je napr. Baloon Fiesta v Albuquerque).
Ak jazdíte na motorke, skúste si to predstaviť. Vstávať budete
každý deň skoro a do cieľa sa dostanete každý deň neskoro. Budete
uťahaní, pripečení od slnka, lepkaví od krému a od potu. Častokrát
budete hladní. Chcelo by sa vám v takomto rozpoložení ešte hľadať
hotel?
Pri našej prvej ceste sme sa nechali zviazať itinerárom a rozhodli
sme sa vopred určiť mestá, kde prespíme a tam sme si zohnali
ubytovanie. Či objednávate hotely vopred, alebo si ich bookujete
priamo na ceste podľa toho, kde ste sa rozhodli prespať, určite si
porovnajte ceny v najznámejších službách, ako sú Booking.com,
Expedia.com a iné.
Dávajte si pozor, ceny sú vždy uvedené bez miestnych daní a
rôznych servisných poplatkov. Pri objednávaní buďte skutočne
obozretní – niektoré služby vám pri platbe transparentne garantujú

OBJEDNAŤ HOTELY VOPRED ALEBO AŽ NA MIESTE?
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finálnu cenu, iné umožňujú hotelom na mieste vyberať extra
poplatky. Takisto si vždy pred platbou poriadne kontrolujte skutočnú
finálnu cenu, výška poplatkov, alebo ich skladba sa môže miesto od
miesta významne meniť. Ak budete nepozorní, môžete prísť o
d e s i a t k y d o l á r o v. S t o r n o u b y t o v a n i a j e t a k m e r v ž d y
nerefundovateľné a to aj v prípade, ak sa pomýlite pri zadávaní
dátumu alebo iných údajov.
Niekedy tiež natrafíte na švindel - veľké sprostredkovateľské
servery ubytovania vám síce deklarujú najlepšiu cenu, ale priamo v
moteli by ste dostali ešte lepšiu. My sme na to prišli vtedy, keď nám
omylom naúčtovali ubytovanie, ktoré už bolo vopred zaplatené cez
jeden z týchto serverov. Aj na toto si dávajte pri check-in pozor väčšina motelov si pýta kartu na depozit, no ustrážte si, aby vám
nestiahli platbu za izbu, ktorú ste už raz zaplatili. Peniaze vám potom
budú vracať jeden až tri týždne, alebo v horšom prípade si dvojitú
platbu vôbec nevšimnete.
Prespávali sme v motelových sieťach, aj v ikonických
historických moteloch. Špecifikom amerických motelových sietí,
ktoré sa väčšinou prevádzkujú ako frančíza je, že i keď by mali
poskytovať rovnaký štandard, v skutočnosti sa to nedeje. Často sa
stáva, že na jednom mieste je motel skvelo zariadený, no v inom
meste je motel rovnakej značky o úroveň horší.

OBJEDNAŤ HOTELY VOPRED ALEBO AŽ NA MIESTE?
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Ikonické motely na Route 66 zväčša o zákazníka bojujú práve
kvalitou služieb – a my sme počas dvoch tripov ani raz nenarazili na
ubytovanie, s ktorým by sme boli vyslovene nespokojní. Na treťom
tripe nás šťastie opustilo - v Pontiacu sme chceli dať šancu
historickému motelu Fiesta, no popálili sme sa. Izba zvláštne páchla,
bola plná múch a v sprchovom kúte sme našli lezúci hmyz. Kvalita ani
trochu nezodpovedala cene.
Vynahradili sme si to naopak v moteli Boots Court v Carthage.
Taký nádherne zrenovovaný motel v štýle 40. rokov minulého
storočia je hriech obísť, aj preto, že stretnutie s jeho
prevádzkovateľkou Debbie Dee patrí medzi najpríjemnejšie, aké sme
na Route 66 mali.
Pri plánovaní hľadajte motely na trase Route 66, hlavne vo
väčších mestách, aj keby mali stáť viac. Prečo?
Najlacnejšie motely bývajú umiestnené v blízkosti letiska.
Letiská sú však na okraji miest a ak Route 66 vedie z druhej strany,
musíte robiť večerné a ranné presuny po mestských diaľniciach. Na
mape to vyzerá fajn, ale v realite to je zbytočná cesta v zápchach. A
rovnako aj vzdialenosti vyzerajú inak prstom po mape a inak
v skutočnom živote. Amerika je proste obrovská a pojem „v
susedstve“ môže v USA znamenať pokojne aj 15 – 20 kilometrov.
Takže čo ušetríte na ubytovaní, prejazdíte v kolónach.

OBJEDNAŤ HOTELY VOPRED ALEBO AŽ NA MIESTE?
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Čo by sme znova hľadali, sú hotely v blízkosti obchodných
domov (ak to je vôbec možné). Môže sa vám totiž stať, že pár dňoch
sa vám všadeprítomné hamburgery a sendviče znechutia natoľko, že
dáte čokoľvek za šalát z Walmartu. Ale doraziť unavený do hotela a
potom si dať ďalších 20 - 30 kilometrov po meste naháňaním
obchoďáku a večere, to zlomí aj mocného chlapa a trpko skončí pri
kukuričnom pive z benzínky a predraženom jerky.
Veľká téma sú americké raňajky. Ak objednávate hotel
z pohodlia európskeho domova, pojem „kontinentálne raňajky“ vo
vás vzbudí predstavu praženice, klobások, párkov, ešte teplých
žemličiek a croissantov. S radosťou teda objednávate jeden motel za
druhým, ktorý ponúka kontinentálne raňajky.
A potom zistíte, že americké kontinentálne raňajky majú
s európskymi spoločný len pomarančový džús – viď samostatná
kapitola o jedle v Amerike.
Napriek tejto mizérii odporúčame predsa len objednávať
motely s raňajkami – ak máte napätý time-plan a v okolí hotela nie je
reštaurácia s lepším jedlom, sú tieto megahnusné raňajky pred
cestou napokon lepšie, ako nič.
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NA ZÁVER KAPITOLY EŠTE PÁR RÁD K DOBRU:
Ak je to možné, objednávajte izby v prízemí motela, ušetríte si
ťahanie batožiny hore-dole.
Takmer v každom moteli je k dispozícii verejná práčovňa
s pračkou a sušičkou. A ak by ste sa cítili pri pračke ako Krokodíl
Dundee v Amerike, používa sa takto: do pračky a sušičky sa strkajú
štvrťdoláre (kladú sa vedľa seba, celková suma býva napísaná na
pračke aj sušičke, prístroj sa spustí po vložení mincí) a detergent
(prášok na pranie), ktorý predávajú buď na recepcii, alebo
v automate pri recepcii alebo niekde pri pračke. Jedno pranie a
sušenie potom vyjde na cca 5 - 6 dolárov, trvá to celé cca 3 hodiny.
Ale potom... Potom jazdíte v čistom prádle!
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HOTELY, V KTORÝCH SME BOLI
NA ROUTE 66 SPOKOJNÍ
★★★★★

Howard Johnson Inn

Sands Motel

Springfield ILLINOIS

Grants NEW MEXICO

Super 8 by Wyndham

Best Western Premier

Eureka/Six Flags Nearby

Grand Canyon - Tusayan

Eureka MISSOURI

ARIZONA

Boots Court Motel

El Trovatore

Carthage MISSOURI

Kingman ARIZONA

Microtel Inn & Suites

The New Coral Motel

Joplin MISSOURI

Victorville CALIFORNIA

Route 66 Inn

Travelodge Hotel LAX

Shamrock TEXAS

Los Angeles CALIFORNIA

Baymont by Wyndham
Amarillo East
Amarillo TEXAS

OBJEDNAŤ HOTELY VOPRED ALEBO AŽ NA MIESTE?
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AKO SI VYTVORIŤ ITINERÁR

Najčastejší posledný bod v itinerári na Route 66 :)

P R Í P R AVA N A T R I P

Ak sa rozhodnete Route 66 prejsť štýlom „ostanem tam, kde ma
zastihne noc“, žiaden itinerár, samozrejme, nepotrebujete. Ide však o
finančne nákladný trip a preto odporúčame vytvoriť si aspoň
základný plán – určiť si miesta, kde ostanete na noc. Vyhnete sa tak
sklamaniu z nesprávneho plánovania, kvôli ktorému môžete zísť do
časového sklzu, alebo minúť miesta, ktoré ste chceli vidieť.
Pre plánovanie sú dôležité tri parametre – celkový počet dní na
ceste, počet zaujímavých atrakcií na Route 66, ktoré chcete vidieť, a
rozumne rozdelený denný výkon, teda vzdialenosť, ktorú za deň
prejdete. Na dobrej motorke, alebo v aute nie je problém zvládnuť aj
tisíc km denne, no pri takejto jazde si z Route 66 absolútne nič
neužijete. Neplánujte si na deň viac ako 300 kilometrov - to je moja
rada po tom, ako sme urobili chybu a počas nášho prvého tripu sme
denne najazdili aj 400 a viac.
Neplánujte si itinerár ani podľa odhadovaného času jazdy vo
vašej GPS navigácii - takto to na Route 66 rozhodne nefunguje. Na
Route 66 čas plynie vlastným tempom. Naplánujte si, čo chcete v ten
deň vidieť a ponechajte si rezervu.
V tých častiach Route 66, kde je veľa bodov záujmu, si
naplánujte aj menej denných kilometrov, o to viac času vám zostane
na potulky. V tomto si nechajte poradiť - ak sa nedostatočne
pripravíte, v niektorých úsekoch Route 66 budete ľutovať nedostatok
času.
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Takisto berte do úvahy fakt – obzvlášť na motorkách – že
v druhej polovici tripu bude narastať únava a preto dávkujte denné
vzdialenosti tak, aby ich všetci na tripe zvládli.
Ak ste si všimli, že po Grand Canyon je naplánovaný podstatne
vyšší denný kilometrový nájazd ako v ďalších úsekoch, dlžím vám
vysvetlenie. V úrodných častiach Ameriky a sčasti aj v prérii sa totiž
jazdí lepšie ako na púšti a kilometre hltáte s väčším apetítom.
Z Williamsu ďalej už jazdíte vo veľmi vysokých teplotách a dáva
to zabrať nielen motorke, ale aj vám. Verte mi, že dať 428 kilometrov
z Las Vegas do Victorville v púšti je úplne iná káva, ako taká istá
vzdialenosť medzi Oklahoma City a Amarillom.
Takisto berte počet kilometrov ako orientačný, v skutočnosti
denne najazdíte viac – Route 66 má množstvo odbočiek a slepých
ciest, takže výpočty z máp sú dobré len na to, aby ste si vedeli
nahrubo napočítať, čo vás asi tak čaká.
V Chicagu sme spali dve noci – prileteli sme popoludní a dali
sme si 24 hodín na adaptáciu. Motorky sme z požičovne preberali na
druhý deň o 16.00 a na Route 66 sme vyrazili až na tretí deň ráno.
Keďže sme boli v Chicagu po prvý raz, bolo to tak pre nás
pohodlnejšie. V každom meste sme prespávali jednu noc, až na dve
výnimky. Do Grand Canyonu sme prišli neskoro večer a návštevu
kaňonu sme si preto museli nechať na ďalší deň. Lenže bývať v Grand
Canyone je finančne náročné, štverať sa po kopcoch zároveň únavné
a tak sme si zvolili ďalší hotel v iba 95 km vzdialenom meste
Williams.
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Takisto sme zvolili dvojnočný pobyt aj v Las Vegas. Po
celodennej jazde sa vám chce viac spať, ako páchať hriechy, takže
prvú noc nepregamblíte. Na druhý deň sa vo vás rozleží únava z 11
dní na Route 66 a vonku je nechutne horúco. Do centra Las Vegas sa
teda presuniete až popoludní, strávite v ňom noc a ste radi, ak na
ďalší deň ráno vyrazíte späť na cestu až po deviatej.
Nuž a potom je len na vás, koľko dní si necháte do odletu v Los
Angeles, nám stačili tri na to, aby sme vrátili motorky, vykúpali sa
v oceáne, nakúpili darčeky a videli Beverly Hills 90210 na vlastné oči.
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I T I N E R Á R N A 19 D N Í ( 15 M O T O D N Í )
DEŇ 1 - prílet
DEŇ 2 - prevzatie motoriek, návšteva Chicaga
DEŇ 3 - Chicago – Springfi eld (326 km)
DEŇ 4 - Springfi eld – St. Loius (164 km)
DEŇ 5 - St. Loius – Joplin (457 km)
DEŇ 6 - Joplin – Oklahoma City (367 km)
DEŇ 7 - Oklahoma City – Amarillo (418 km)
DEŇ 8 - Amarillo – Santa Fe (460 km)
DEŇ 9 - Santa Fe – Gallup (321 km)
DEŇ 10 - Gallup – Grand Canyon (451 km)
DEŇ 11 - Grand Canyon – Williams (95 km)
DEŇ 12 - Williams – Las Vegas cez Kingman (380 km)
DEŇ 13 - Las Vegas – Kingman (166 km)
DEŇ 14 - Kingman – Victorville (420 km)
DEŇ 15 - Victorville – Los Angeles (195 km)
DEŇ 16 - výlet do Santa Barabara, vrátenie motorky
DEŇ 17 - výlet do Los Angeles
DEŇ 18 - deň na pláži, kúpanie v mori v Santa Monica
DEŇ 19 - odlet
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I T I N E R A RY F O R 3 0 DAYS
By NICK GERLICH, author and president of Texas Route 66 Association
If time and money are no object, this is a nice leisurely tour, with an appealing blend of
historic hotels and vintage roadside motels.
DAY 1 - Arrive in Chicago. Pick up car hire. Check into hotel. Stay at Palmer House or
Whitehall hotel downtown or other historic hotel.
DAY 2 - Walking tour of Chicago. Options: Architecture boat cruise on Chicago River or
Lake Michigan cruise. Dinner at the Berghoff on Adams.
DAY 3 - Chicago to Pontiac IL (99 miles) Visit museums in Joliet IL en route. Stay at
Hampton Inn. Visit museums in Pontiac. Breakfast at Lou Mitchell’s on Jackson.
DAY 4 - Pontiac to Springfield IL (105 miles) Stay at Inn At 835 or President Abraham
Lincoln Hotel. Tour President Lincoln sites.
DAY 5 - Springfield IL to St Louis MO (98 miles) Stay at Hilton St Louis, the Westin, or
Union Station Hotel
DAY 6 - St Louis to Cuba MO (84 miles) Stay at Wagon Wheel. Take a slow pace, taking
many photographs along the way. Tour Cuba, photographing murals and dining at
quaint cafes.
DAY 7 - Cuba MO to Lebanon MO (80 miles) Stay at Munger Moss. Tour nearby Route
66 Museum.
DAY 8 - Lebanon MO to Springfield MO (54 miles) Stay at Best Western Rail Haven.
Eat at vintage Steak n Shake on St. Louis (Route 66). Watch a baseball game in season.
Tour museum downtown. Visit Gillioz Theatre.
DAY 9 - Springfield MO to Miami OK (108 miles) Visit historic Coleman Theatre.
Select from any of the chain motels.
DAY 10 - Miami OK to Tulsa OK (89 miles) Stay at Campbell Hotel. Multiple breweries
and great dining. Take in a baseball game.
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DAY 11 - Tulsa to Oklahoma City (107 miles) Stay at Colcord, 21C, or Skirvin Hotel.
Bricktown offers great evening entertainment, dining, and libations. Have breakfast next
morning at Cattlemen’s Steakhouse (off 66).
DAY 12 - Oklahoma City to Clinton OK (84 miles) Stay at Best Western. Visit Route 66
Museum.
DAY 13 - Clinton to Amarillo TX (175 miles) Visit other Route 66 Museum in Elk City.
Stop to see Harley in Erick. Stop at U-Drop Inn in Shamrock for photos. Visit Barbed Wire
Museum in McLean. Stay at Marriott Courtyard, Embassy Suites, or Marriott Autograph
Barfi eld Hotel (opens 2020), all Downtown.
DAY 14 - Tour Amarillo area - Palo Duro Canon, Cowgirls & Cowboys. Purchase cowboy
boots and hats in town. See a rodeo or a baseball game. Dine at Big Texan, Crush or Six
Car Brewery (Downtown), Bracero’s (on Southwest 6th Avenue), or Yellow City Street
Food. Be sure to visit the shops on Southwest 6th (Route 66).
DAY 15 - Amarillo to Tucumcari NM (113 miles) Stay at Blue Swallow, Motel Safari, or
Roadrunner. Dine at Del’s, Kix, or Lizard Lounge. Much to photograph here!
DAY 16 - Tucumcari to Santa Fe NM (167 miles) Stay at La Fonda or El Rey. Walk the
Plaza. Many fi ne dining options. If time permits, drive to top of the ski mountain.
DAY 17 - Santa Fe to Albuquerque (63 miles) Stay at Hotel Chaco or Hotel Andaluz, or
El Vado or Monterrey Motel. Drive Central Ave to get the post-1937 Route 66 alignment
experience.
DAY 18 - Albuquerque to Gallup NM (138 miles) Stay at El Rancho Hotel. Photograph
some neon signs.
DAY 19 - Gallup to Winslow AZ (128 miles) Stay at La Posada. Tour art gallery inside
La Posada, as well as Winslow Arts Trust gallery adjacent. Sit and watch trains. Dine at
Turquoise Room.
DAY 20 - Winslow to Williams AZ (91 miles) Stay at Best Western Premier. Walk the
main street, visit the shops, dine at Rod’s if you like steak, drink at the Sultana bar.
DAY 21 - Day trip to Grand Canyon. Dine at El Tovar. Take many photos!
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DAY 22 - Williams to Kingman AZ (130 miles) Stay at either of the Best Westerns. Dine
at Rickety Cricket Brewery. Desert Diamond Distillery is only a few miles away (back
north along 66 and near airport).
DAY 23 - Kingman AZ to Needles CA via Oatman AZ (52 miles) Stay at Fender’s River
Road Resort. Take a dip in the cool Colorado River.
DAY 24 - Needles to Barstow (177 miles) Stay at Route 66 Motel. Visit Amboy,
Bagdad, Ludlow, Newberry Springs, and Daggett along the way. Lunch or afternoon
coffee at Bagdad Cafe near Newberry Springs.
DAY 25 - Barstow to San Bernardino (77 miles) Stay at Wigwams on Route 66.
DAY 26 - San Bernardino to Pasadena (53 miles) Stay at Saga Motel. Fantastic dining
and shopping in Pasadena. Visit the famed Rose Bowl.
DAY 27 - Pasadena to Santa Monica (26 miles) Select from the many hotels nearby.
DAY 28 - Tour Santa Monica. Beach day.
DAY 29 - Tour Los Angeles, Hollywood, Beverly Hills, etc. Select a hotel near LAX.
DAY 30 - Return car hire. Fly home.
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I T I N E R A RY

F O R 16 DAYS

By JIM HINCKLEY, author of numerous books including The Route 66
Encyclopedia, and is the creator of Jim Hinckley's America as well as a tourism
development consultant
DAY 1 - Explore Chicago with Dave Clark, the Windy City Warrior
DAY 2 - Chicago to Lincoln, Illinois (268 km) Lincoln Lofts for lodging
DAY 3 - Lincoln, Illinois to St. Louis, MO (207 km) Moonrise Hotel for lodging
DAY 4 - St. Loius to Cuba, MO (136 km) Wagon Wheel Motel for lodging
DAY 5 - Cuba to Carthage (305 km) Boots Court for lodging
DAY 6 - Carthage, MO to Tulsa, OK (220 km) Desert Hills Motel for lodging
DAY 7 - Tulsa, OK to Elk City, OK (350 km) Flamingo Inn for Lodging
DAY 8 - Elk City OK to Amarillo TX (240 km) Downtown Courtyard Marriott for
lodging
DAY 9 - Amarillo, TX to Las Vegas, NM (355 km) Plaza Hotel or Castaneda for lodging
DAY 10 - Las Vegas, NM to Albuquerque (200 km) El Vado for lodging
DAY 11 - Albuquerque NM to Holbrook, AZ (375 km) Globetrotter Lodge for lodging
DAY 12 - Holbrook to Grand Canyon, Williams (370 km)
DAY 13 - Williams to Kingman (210 km) Cactus Kitsch for lodging
DAY 14 - Kingman – Needles, CA (96 km) Fenders River Resort for lodging
DAY 15 - Needles – Pasadena (400 km) Saga Motor Hotel for lodging
DAY 16 - Santa Monica and return to Pasadena
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I T I N E R A RY F O R 14 DAYS
By RHYS MARTIN, president of Oklahoma Route 66 Association
DAY 1 - START (Chicago IL) to Springfi eld IL
DAY 2 - Springfi eld IL to St. Louis MO
DAY 3 - St. Louis MO to Lebanon MO
DAY 4 - Lebanon MO to Joplin MO
DAY 5 - Joplin MO to Tulsa OK
DAY 6 - Tulsa OK to Oklahoma City OK
DAY 7 - Oklahoma City OK to Shamrock TX
DAY 8 - Shamrock TX to Tucumcari NM
DAY 9 - Tucumcari NM to Albuquerque NM
DAY 10 - Albuquerque NM to Holbrook AZ
DAY 11 - Holbrook AZ to Williams AZ
DAY 12 - Williams AZ to Needles CA
DAY 13 - Needles CA to Barstow CA
DAY 14 - Barstow CA to END (Santa Monica, CA)
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BONUS V ANGLIČTINE:
RECOMMENDATIONS, HOW TO TRAVEL
ROUTE 66 FROM ROAMIN’ RICH
(PRESIDENT OF MISSOURI
ROUTE 66 ASSOCIATION)
My favorite way to travel the entire Route is a bit unorthodox
but it it’s a good plan if you really want to get the true 66
experience. My plan alleviates the situation pertaining to Illinois and
Chicago. Most people Fly into Chicago and are completely buzzing
and in a hurry to get on the road. In addition to this, for the most
part Illinois has two alignments of 66, which forces you to choose
between one of them when departing from Chicago.
So here it goes: Plan for 3-4 weeks for my version. Instead of
initially departing Chicago, fly into St. Louis instead. Take the old
alignment from St. Louis starting as far west as Gray Summit, north,
all the way to Chicago. This will afford you the ability to take in some
of the bridges of 66 in St. Louis and maybe a few other sites but you
can absorb the struggle of navigating St. louis as you see fit;
knowing that you’ll be coming back through again in a few days.
Stay on the old route (route 4) through Illinois, taking in all the old
towns along the way. Once you get to Chicago plan on spending at
least 1 day there doing various activities.
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Turn around in Chicago and come back down the newer
alignments. It will go much quicker but you aren’t neglecting any of
the highlights found in Illinois by splitting it up into two sections.
Head back to Saint Louis and beyond, filling in the gaps you may
have missed. It should take about a week for you to make the round
trip from St. Louis to Chicago and back.
This first week is the key detail that separates my style of
traveling 66 from the rest. Beyond this point people will hopefully
have gotten the 66 bug (the small towns of Illinois are enchanting)
and will have learned to pace themselves. Freestyle a bit doing
random things along the way. Loose plans are the only way I travel. I
don’t like being bogged down by agendas. Don’t get me wrong, I’m
fairly organized and time sensitive, but the priorities in my travel for
pleasure revolve around spontaneity and discovery. – That’s what
keeps me interested in travel.
There’s plenty of guidance beyond St. Louis if people want it,
but I’m more about suggesting to people they need to train
themselves for a proper Route 66 trip, not plan it. The people that
don’t get it will just devote 7 days of rushing through it all, rolling
down their windows of their rental car, committing to what I have
coined, “Drive by shootings” – clicking away with their camera or
iPhone as they merely pause to see the exterior façade of Route
66… not experience it. Remember, the people of Route 66 are just
as important as the places. You need to meet them and hear them.
The 3-4 weeks I recommend should give you plenty of time to be
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relaxed and not in a rush. Just keep in mind the southwest states are
vast and have a lot to offer.
I have one other solid recommendation: Don’t leave out Santa
Fe. The Santa Fe loop to Albuquerque is impressive to say the least.
If I had to choose between going the loop or the modern bypass, I
would choose the loop every time. It’s beautiful and offers up lots of
discovery. – I’m talking about things popping up that even seasoned
roadies miss. Seems like I find something new all the time in the
Santa Fe loop. DO make a plan to go see Las Vegas, New Mexico!
-It’s not Route 66 exactly, per se, but that town oozes the spirit of 66
completely. I love it there.
If you don’t have the luxury of spending the 3-4 weeks I
recommend, consider my words… Route 66 is a way of life, a linear
community. It’s not Disneyland. It’s not a vacation. Your first time
traveling on route 66 if executed correctly will cause an addiction in
your soul. Trust me on this. If you do it right you are going to want
to come back. – Bear that possibility in your mind if you can only
devote 1 or 2 weeks to this trip. Wrap your head around this before
planning… this could be a life changing trip for you. If all you have is
two weeks plan on doing the trip as prescribed above but stopping
in or around Amarillo (the midpoint is ideal!). If it’s everything I have
promised up to that point then immediately start carving out time in
the future to finish the remainder of 66. If you only have 1 week then
I suggest planning a random 1 or 2 state trip that piques your
interest the most… Let the landscape guide you in your decision.

AKO SI VYTVORIŤ ITINERÁR

P R Í P R AVA N A T R I P

Like rocks? Include eastern Ariozona and New Mexico. Like trees?
Think about Missouri. Like ranches and endless plains? Kansas and
Oklahoma are the ticket. If you want to see the desert go for western
Arizona and California. Want to see diverse communities and a wide
expanse of midwestern culture? Illinois is your focus.
In closing… Absolutely, DO NOT RUSH through Route 66 in it’s
entirety for the sake of “doing it all.” - If you attempt to do all of 66 in
a week or two you will have done none of it. You will not get it and
you will brush it off as another notch in your belt or another stamp in
your passport. You’ll brag to people by saying, been there, done
that, but really you would have just been better off seeing it all in a
book or magazine.
So take the time to make this a lifetime
experience. My late friend and ambassador of Route 66 would tell
everyone that visited his place at Gay Parita, Route 66 is the, “Dream
of a lifetime.” If you get it, you’ll be Hooked On Route 66 for a long,
long time.
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AKO HĽADAŤ A NÁJSŤ
ROUTE 66

Route 66 medzi mestami Ludlow a Barstow
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Udržať sa na Route 66 je bez pomoci máp alebo navigácie
nemožné. Všetci, čo ju zjazdili, zhodne tvrdia, že trafiť na všetky jej
úseky na prvý raz ani nejde. Ďalším problém majú tí, ktorí sa pred
cestou nepripravia – nie je vôbec ťažké minúť krásne miesta, ktoré si
zaslúžia aspoň krátku zastávku. A práve preto je spôsob navigácie
najväčší problém, ktorý musia všetci záujemcovia o jazdu na Route
66 vyriešiť. Prinášame vám základný prehľad riešení, ktoré sme pre
vás všetky osobne priamo na Route 66 vyskúšali.
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ROUTE 66 BEZ MÁP A NAVIGÁCIE
Nespoliehajte sa na to, že Route 66 je označená. Nie je. Teda je,
ale nie všade, nie logicky a značenie na seba nenadväzuje. Každý štát
má iný spôsob značenia, aj rozdielnu frekvenciu osadenia značiek.
Nehovoriac o ich dizajne a farbe. A mnoho z týchto značiek kradnú
turisti. Tento spôsob odporúčame iba tým cestujúcim, ktorí ho
vyslovene vyžadujú a sú si vedomí rizika, že budú blúdiť (alebo ich
blúdenie doslova baví) a mnoho úsekov a atrakcií na Route 66 minú.
Cena: ZADARMO
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ROUTE 66 PODĽA MAPOVÝCH APLIKÁCIÍ
Keď si otvoríte Google Maps alebo Apple Maps, zistíte, že veľa
úsekov je alternatívne značených ako Route 66. No ak si zvolíte turnby-turn navigáciu, aplikácia vás na Route 66 neudrží a zvolí trasu
podľa premávky, alebo typu cesty. V praxi, hlavne ak šoférujete, je
toto riešenie síce použiteľné, no budete viac hľadieť do mobilu ako
na cestu. Mapové aplikácie vám takisto nezobrazia atrakcie pri ceste.
Cena: ZADARMO
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ROUTE 66 PODĽA PAPIEROVÝCH MÁP
Cez e-shop vopred alebo napr. v múzeu v Joliet priamo na
ceste, si môžete kúpiť originálne papierové mapy historickej Route
66. My sme na našom tripe použili mapy Here It Is! Route 66 – The
Map Series, Chicago To LA – A complete set of eight fold-out maps
od vydavateľstva Ghost Town Press. Autormi sú dvaja rešpektovaní
odborníci na Route 66, Jerry McClanahan a Jim Ross.
Tieto mapy obsahujú nákres všetkých trás Route 66, aj
paralelných z rôznych období prevádzky a detailný textový popis,
ako na úseky cesty trafiť. Ako bonus sú označené aj vybrané atrakcie
po ceste. Nájdete v nich aj texty o histórii Route 66 v rôznych štátoch,
ktorými Matka ciest prechádza.
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Papierové mapy majú zopár nevýhod – musíte sa vedieť podľa
nich orientovať v priestore a vyžadujú si veľkú pozornosť. Hlavne vo
väčších mestách sa podľa nich budete orientovať len veľmi ťažko.
Negarantujú vám ani to, že sa vyhnete nesprávnym odbočeniam,
alebo že budete blúdiť. Ak ich chcete použiť, budete potrebovať
pozorného spolujazdca, alebo ich budete musieť sledovať sami ako
šofér.
S týmito mapami sme jazdili na našom prvom tripe na
motorkách a bolo to šialené – predstavte si, že v jednej ruke držíte
papierovú mapu, v druhej plne naložený 700-kilový Harley Davidson.
Je takmer isté, že týmto spôsobom si Route 66 najmenej užije práve
ten, kto naviguje.
Ak sa ale pre papierové mapy rozhodnete, máme pre vás extra
radu – každý večer sa pred cestou dôkladne pripravte a mapy si
naštudujte, uľahčí vám to potom deň za volantom. Veľa užitočných
informácií nájdete v textových popisoch pri každej mape.
Rôzne papierové mapy tiež vydávajú asociácie Route 66, vždy
pre štát, v ktorom pôsobia. Dajú sa vziať zadarmo v infocentrách,
múzeách, alebo gift shopoch po ceste.
Cena: približne USD 12
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ROUTE 66 PODĽA EZ66 GUIDE FOR TRAVELERS
EZ66 Guide for travelers sa považuje za bibliu pre cestovateľov
na Route 66. Napísal ju jeden z najväčších odborníkov na Route 66,
Jerry McClanahan a vydala ju National Historic Route 66 Federation.
Je to hrubá knižka s praktickou hrebeňovou väzbou vytlačená
na solídnom tvrdom papieri, ktorý znesie aj hrubšie zaobchádzanie
na ceste. Obsahuje veľmi podrobné informácie o Route 66 - len
návod na používanie máp je popísaný na 7 stranách! Na jednotlivých
stranách knihy sú rozpísané úseky Route 66 s podrobnými mapami
podľa štátov od počiatočného bodu Route 66 v Chicagu po Santa
Monica Pier.
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Každá jedna strana obsahuje veľmi podrobný popis trasy a
upozorňuje na alternatívne úseky; je to vlastne taká textová turn-byturn navigácia.
Ako každá iná papierová mapa, vyžaduje neustálu pozornosť
toho, kto naviguje. Zatiaľ čo podľa našich skúseností dokáže
papierové mapy od toho istého autora v obmedzenom režime čítať
aj šofér, v prípade knihy (guide) si to nevieme predstaviť. Je taká
podrobná, že navigáciu musí šofér zveriť spolucestujúcemu.
Sympatické sú podrobné informácie o bodoch záujmu, ktoré vám
autor odporúča v tom-ktorom mieste navštíviť.
Knihu sme využili pri našej druhej ceste ako doplnkový zdroj
informácií, je veľmi užitočná pre tých cestujúcich, ktorí už na Route
66 boli a pri ďalších návratoch chcú Route 66 preskúmať na rôznych
alternatívnych a starých úsekoch.
Cena: približne USD 26
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ROUTE 66 PODĽA KML SÚBOROV
Viete, čo je to KML súbor? Ak nie, tak si z toho nič nerobte,
patríte k 98% percentám populácie :)
KML súbory sú spracované navigačné pokyny, ktoré môžete
nahrať do svojej navigácie od svetových výrobcov, napr. Tom Tom,
Garmin a pod. Tieto súbory ponúkajú zdarma nadšenci na internete,
alebo ich môžete zakúpiť od cestovných kancelárí, ktoré sa
špecializujú na self-guided tours.
Ak chcete KML súbory nahrať do svojej navigácie, samozrejme,
musíte ju vlastniť. Zároveň musí byť kompatibilná s KML súbormi. No
a napokon by ste mali zvládnuť prepojenie navigácie s počítačom a
samotný presun súborov do prístroja. Nezabúdajte na to, že aby vám
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navigácia v USA fungovala, musíte skontrolovať dostupnosť máp pre
Ameriku v navigácii. Ak ste zakúpili navigáciu mimo USA, v
predinštalovanom výbere tieto mapy nemusia byť zahrnuté a budete
musieť na ne dokúpiť licenciu.
Kvalita KML súborov kolíše a orientovať sa budete iba podľa
jednej trasy Route 66, ktorú vybral jej autor. Pripravte sa na možné
problémy pri použití týchto trás vo východnom alebo západnom
smere, keďže majú odlišné výjazdy z diaľnice, alebo rozdielne trasy
kvôli jednosmerkám v mestách.
My sme si nainštalovali voľne dostupné KML súbory z internetu
do špeciálnej navigácie TomTom Rider pre motorkárov, no výsledok
nás nepresvedčil.
So všetkými svojimi obmedzeniami a nevyhnutnosťou byť
technicky zdatný považujeme tento spôsob navigácie vhodný skôr
pre ortdoxných technokratov a nenáročného cestujúceho na Route
66 ako pre bežného používateľa.
Nevýhoda je aj, to, že KML súbory nemusia obsahovať aktuálne
uzávierky Route 66.
Cena: ZADARMO, alebo platená služba podľa cenníka cestovnej
kancelárie + cena za licenciu na mapy USA, kde je to potrebné.
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ROUTE 66 PODĽA ROUTE 66 NAVIGATION
PRE IPHONE A ANDROID
Napriek tomu, že existuje viacero spôsobov, ako zvládnuť
navigáciu na Route 66, pri našich opakovaných cestách nám chýbala
jednoduchá turn-by-turn aplikácia, ktorá by vás po celý čas dokázala
udržať na Route 66, ukázala by vám všetky POI, teda zaujímavé body
pri ceste a mohli ste si ju nainštalovať jednoducho a rýchlo do svojho
mobilného telefónu. A potom by ste si vďaka nej mohli bez stresu a
naplno užívať Route 66.
A tak sme sa s mojím spoločníkom, Janom Švrčkom, rozhodli
takúto navigáciu vymyslieť a vyrobiť. Nápad som nosil v hlave po celý
rok od návratu z Route 66, kým som sa rozhodol úplne ukončiť svoju
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prácu pre médiá, kde som pôsobil 23 rokov a venovať sa výhradne
projektu Route 66 Navigation.
V minulosti som pre rôzne vydavateľstvá vyvinul takmer dvadsať
rôznych aplikácií pre mobily a tablety a tieto skúsenosti sa nám
parádne hodili. Vývoj mobilnej aplikácie pre iPhone a telefóny
Android trval viac ako rok a patrí k najťažším projektom, na akých
sme kedy pracovali. Výsledkom je však aplikácia, ktorú pripravili
cestujúci pre cestujúcich – od začiatku vznikala s ohľadom na potreby
tých, ktorí sú na Route 66 po prvý raz a chcú ju prejsť v komfortnom
režime. A zároveň aj pre tých, ktorí vyžadujú viac.
Route 66 Navigation je prvá mobilná navigácia na svete, ktorá je
navrhnutá výhradne pre jazdu na Route 66. A to bolo na celom vývoji
to najťažšie – vymyslieť spôsob, ako cestujúceho po Route 66
navigovať tak, aby ho navigácia viedla iba po Route 66. A nám sa to
podarilo.
Je vhodná tak pre cestovateľov, ktorí chcú Route 66
jednoducho prejsť, ako aj pre náročnejších, ktorí chcú na Route 66
objavovať aj staré romantické úseky alebo alternatívne trasy. Pre tých
odporúčame kombinovať navigáciu s knihou EZ66 Guide, v tej si
môžete naštudovať všetko, čo vás zaujíma a Route 66 Navigation
využijete na navigáciu, aby ste počas cesty nemuseli pozerať do
knihy.
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Hlavná trasa, ktorou vás navigácia povedie, je vo väčšine
prípadov totožná s tou, ktorú odporúča EZ66 Guide, no môžete
využiť aj jednu vychytávku. Ak odbočíte na niektorú z alternatívnych
trás, ktoré popisuje EZ66 Guide, aplikácia vám na jej konci umožní
automaticky sa napojiť na hlavnú trasu a pokračovať do vášho cieľa.
Route 66 Navigation si môžete nainštalovať zadarmo. Zadarmo
sú dostupné aj vybrané funkcie – kompletný zoznam bodov záujmu
(POI) aj s ich detailami, kompletný zoznam akcií, ktoré sa na Route 66
usporadúvajú, správy z rešpektovaného servera Route 66 News,
funkcionalita S.O.S. v prípade problémov alebo Travel report, aby ste
mohli nahlásiť prípadné problémy po ceste pre ostatných
používateľov.
Navigačné funkcie si môžete v aplikácii zakúpiť v podobe inapp purchase.

AKO HĽADAŤ A NÁJSŤ ROUTE 66

P R Í P R AVA N A T R I P

ČO VŠETKO ROUTE 66 NAVIGATION DOKÁŽE?
PLNOHODNOTNÁ NAVIGÁCIA
Route 66 Navigation je plnohodnotná navigácia, ktorá
vám poskytne pohodlie štandardných navigačných
systémov a pritom vás spoľahlivo udrží na Route 66.
Využiť môžete aj hlasové pokyny (v rôznych jazykoch)
v spojení s interkomom vo vašej prilbe. Mapové
podklady a systém navigácie v aplikácii poskytuje
spoločnosť HERE Technologies.

ZOBRAZENIE BODOV ZÁUJMU (POI) POČAS JAZDY
Už vám neunikne žiaden zaujímavý bod záujmu. Počas
jazdy sa priamo v mape zobrazujú upozornenia na body
záujmu. Vidíte ich polohu vždy, keď sa k nim priblížite.

SMER WESTBOUND & EASTBOUND
Navigácia spoľahlivo navedie cestujúceho na Route 66,
či už cestuje zo západu na východ alebo naopak. Dokáže
spoľahlivo rozpoznať ten správny výjazd z diaľnice, alebo
križovatky a vyberie aj správnu jednosmerku v mestách.

ROUTE A alebo ROUTE B
V Route 66 Navigation si môžete vybrať až dve rôzne
trasy, ktorými môžete Route 66 prejsť. Na ROUTE A
nájdete všetky najzaujímavejšie atrakcie Mother Road. Ak
si chcete užiť vybrané staré alebo zabudnuté úseky Route
66, ktorých zjazdnosť sme pre vás preverili, TRASA B je
práve pre vás.

VYTVORTE SI SVOJ ITINERÁR
Pripravte si svoj itinerár vopred a potom už len v aplikácii
spúšťajte uložené trasy vtedy, keď ich potrebujete
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ČO VŠETKO ROUTE 66 NAVIGATION DOKÁŽE?
OFFLINE NAVIGÁCIA
Nechce sa vám platiť premrštené roamingové poplatky za
dáta? Obávate sa, že sa stratíte v oblastiach bez signálu?
Mysleli sme aj na to. Offline navigácia vás spoľahlivo a
bezpečne prevedie aj tými úsekmi Route 66, kde nie je
mobilný signál.

VŽDY AKTUÁLNE TRASY
Po celý rok pre vás sledujeme uzávierky ciest na Route 66 a
vždy vás navigujeme po aktuálnych detours. Neustále
aktualizujeme aj zoznam POI, aby vám na Route 66 neuniklo
nič zaujímavé

NAVIGÁCIA NA ZAČIATOK ROUTE 66
Nachádzate sa v Chicagu alebo v Los Angeles a chcete svoj
trip začať z oficiálneho start pointu Route 66? Ak sa
nachádzate v okruhu 50 míľ od centra Chicaga, systém vám
ponúkne dve možnosti – buď môžete svoj trip začať zo start
pointu a odnaviguje vás k nemu, alebo sa napojíte na
najbližší bod Route 66 po ceste a pokračujete ďalej do cieľa.

UPOZORNENIA NA PREKROČENIE RÝCHLOSTI
V navigácii máte pod kontrolou aj svoju rýchlosť – ak
prekročíte maximálnu povolenú, upozorní vás na to zmena
farby. A vyhnete sa pokute :)

TRAVEL REPORT
Nahláste akúkoľvek udalosť na Route 66 a dajte o nej vedieť
ostatným travelerom
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ČO VŠETKO ROUTE 66 NAVIGATION DOKÁŽE?
NAVIGÁCIA K BODOM ZÁUJMU
Zaujal vás vybraný Point of interest? Získajte navigačné
pokyny priamo z jeho detailu

VYHĽADÁVANIE PODĽA POI
Chcete získať navigáciu priamo do hotela alebo iného
POI vo svojom cieľovom meste? Jednoducho ho
zadajte pri plánovaní trasy
VIAC AKO 900 POI
Objavte viac ako 900 jedinečných miest na Route 66,
kde sa oplatí zastaviť. A každý deň pre vás hľadáme
nové a zoznam pravidelne aktualizujeme.

PODUJATIA NA ROUTE 66
Vydali ste sa na Route 66 trip? Pozrite sa, či sa vo
vašom okolí neorganizuje zaujímavý event a zažite
neopakovateľný zážitok
ROUTE 66 NEWS
Priamo v appke môžete čítať správy zo servera
Route66News.com
S.O.S
Dostali ste sa na Route 66 do problémov? Zavolajte si
pomoc priamo z aplikácie!

JEDNODUCHÉ OVLÁDANIE
Či riadite motorku alebo ste v aute, aplikácia sa ovláda
vždy jednoducho. Je urobená tak, aby ste si vďaka nej
svoj trip užívali
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Veríme, že vám Route 66 Navigation uľahčí váš trip a prinesie
potešenie z jazdy. Aplikáciu mienime ďalej rozvíjať o ďalšie a ďalšie
praktické funkcie.
Viac informácií hľadajte na www.route66navigation.com
Sledujte aj náš blog, v ktorom pravidelne zverejňujeme
zaujímavé tipy a postrehy – www.route66navigation.com/blog
Ak máte otázky, alebo nám chcete poslať spätnú vazbu na
Route 66 Navigation, napíšte nám na adresu
hello@route66navigation.com

Cena: ročná licencia 39,99 € / USD alebo menej v prípade
limitovanej promo akcie
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ROAMING A DÁTA NA
ROUTE 66

Používať v USA dáta v LTE sieti nemusí byť úplne jednoduché, hlavne pre majiteľov telefónov
s operačným systémom Android
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V USA už väčšina operátorov používa GSM sieť s dátovou
nadstavbou, niekde je to pomalý EDGE, no väčšinou sa pripojíte na
LTE sieť s plnou rýchlosťou prenosu. Inde zas celé desiatky
kilometrov signál nechytíte. Znamená to, že si v Amerike vystačíte so
svojím domácim GSM telefónom a nemusíte nič riešiť (pozor, v USA
sa pre LTE používajú rozdielne frekvencie, zistite si, či ich váš telefón
podporuje. Napr. Apple iPhone je plne kompatibilný, no niektoré
telefóny s Androidom nie).
Ak používate aplikáciu Route 66 Navigation, nepotrebujete si
platiť predražené roamingové dátové balíčky. Stačí, ak si pred cestou
cez WiFi stiahnete do svojej aplikácie mapy a môžete ju používať
v plnom offline režime. V prípade potreby sa dostanete na WiFi
v hoteloch, alebo v reštauráciách.
Ak predsa len máte potrebu používať po ceste dáta a vaša
spotreba sa zmestí do zmysluplne nastaveného roamingového
balíčka vášho operátora, jednoznačne ho využite. Je to rýchlejšie a
oveľa jednoduchšie, ako aktivovať miestnu SIM kartu v USA.
Ak rátate s vysokou spotrebou, alebo chcete aj lokálne
telefónne číslo, veľmi slušnú ponuku má pre turistov T-Mobile USA
(https://prepaid.t-mobile.com/marketing-module/
prepaid_international_tourist_plan.html). Pozor - nemusíte si kupovať
vyslovene balíček pre turistov, predajcovia vám ochotne ponúknu aj
predplatenú kartu s väčším objemom voľných dát za mierne vyššiu
cenu.
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Ďalšia možnosť je zaobstarať si kartu od niektorého z virtuálnych
operátorov, na výber je ich veľké množstvo napríklad vo Walmarte.
Moja skúsenosť s nimi však bola hrozná – pripravte sa na mimoriadne
komplikovanú aktiváciu karty, chaotický výber fungujúcej SIM karty (v
balení sú tri rôzne), neochotný help-desk a napríklad blokovaná
funkcia hotspotu, takže svoje zaplatené dáta môžete zdieľať
s príbuznými iba za extra poplatok.
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TECHNIKA – ČO BRAŤ SO
SEBOU
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Správny výber techniky vám ušetrí množstvo času a nervov na
ceste. Technika ma baví a pred cestou som strávil veľa času
premýšľaním nad optimálnym mixom, aby sme so sebou zbytočne
neťahali elektroniku, ktorú napokon nebudeme potrebovať. Na
férovku sa tiež priznám, že sme do Ameriky išli jazdiť a nie nakrúcať
dokumentárny film a tomu som podriadil aj výber techniky a
príslušenstva.

DRŽIAK NA TELEFÓN
Držiak na telefón do auta sa dá kúpiť na každej benzínke, preto
venujte pozornosť skôr držiaku, ktorý budete potrebovať na motorku.
Vodotesné držiaky vyrába mnoho spoločností, my máme dobré
skúsenosti so značkou Interphone. Vyberajte taký držiak, ktorý má
jednoduchú montáž na riadidlá. Na riadidlách Harley Davidson
Electra Glide veľa miesta nie je, ale na držiak sa ešte nájde. Tak
v aute ako aj na Harleyoch je konektor na trvalé pripojenie telefónu
k energii štandard.

AKČNÁ KAMERA + MONTÁŽNA SADA
+ 128 GB SD KARTA
Pred cestou som sa dlho nevedel rozhodnúť, či zakúpiť najnovší
model GoPro, alebo risknúť nákup lacnejšej čínskej kamery.
Napokon pomohol kamarát, profesionálny fotograf Mišo Smrčok.
Odporučil mi Tom Tom Bandit, akčnú kameru so zaujímavým
technickým riešením jedného tela s batériou a USB konektorom.
Stačilo vidieť porovnávacie videá na YouTube a bolo rozhodnuté.
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Vezmite so sebou celú montážnu sadu – t.j. držiak na karosériu
motocykla, aj nalepovacie držiaky na prilbu a iné povrchy. Pred
cestou sme si dokúpili niekoľko ďalších držiakov a sielfie-tyč.
Veľmi dobrou voľbou sa ukázala SD karta s kapacitou 128 GB –
nebolo potrebné riešiť neustále presúvanie videa z karty na harddisk
a priniesla nám tak oveľa vyšší používateľský komfort.
Tom Tom Bandit vydržala celú expedíciu v skutočne extrémnych
teplotných podmienkach bez jedinej závady, záznam je mimoriadne
ostrý a čistý aj napriek tomu, že kamera bola po celý čas vystavená
otrasom a prachu. Kameru sme mali striedavo pripevnenú na
padákoch Electry a na prilbe. Predné padáky motorky tvorí hrubá
trubka, na ktorú bol držiak primalý, preto bolo možné použiť len
zadné, umožnilo nám to však nakrúcať aj zábery za motocyklom.
Kameru sme mali počas vybraných trás pripnutú aj na prilbe,
zvolili sme jej vrchnú časť. Vďaka trubkovému tvaru kamery sme
neriešili odpor vzduchu ani v silnom protivetre a krk tak nedostával
zbytočne zabrať.

FOTOAPARÁT + NÁHRADNÁ BATÉRIA
Ak máte kvalitný fotoaparát v mobile a nie ste profesionálny
fotograf so zrkadlovkou, brať so sebou menší fotoaparát sa ukázalo
ako zbytočná záťaž. Pomerne rýchlo sa pri neustálom fotografovaní
vybil, takže bolo potrebné počas jazdy riešiť jeho odloženie a
vystriedanie za mobil. Pritom kvalita fotografií bola z mobilu veľakrát
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výrazne lepšia. Posledné smartphony majú veľmi kvalitné
fotoaparáty, s iPhone 8 Plus alebo telefónmi radu Samsung Galaxy
nafotíte mimoriadne dobré zábery. Zároveň je dôležité ukladať do
fotky GPS súradnice. Pri prvej výprave sme to s fotoaparátom
nerobili a domáca investigatíva " kde sme čo fotili", nám zobrala veľa
drahocenného času.

POWER BANK
Najdôležitejšia technická vymoženosť na vašej výprave!
Nešetrite, kúpte si powerbank s čo najvyššou kapacitou a funkciou
rýchleho dobíjania, ideálne dvoch zariadení a viac naraz. Na Route
66 sa vám bude vybíjať mobil i akčná kamera mnohokrát
prekvapujúcou rýchlosťou a až na ceste zistíte, aké príjemné je dobiť
si akčnú kameru a mobil naraz počas obednej pauzy alebo kávičky
na benzínke. Ak budete používať mobil na fotografovanie, celkom
isto sa v poslednej tretine dňa bez powerbanky nezaobídete – mobil
bude permanentne napojený cez kábel, aby ste mohli nerušene fotiť
ďalej.
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POWERCUBE S ADAPTÉRMI PRE CELÝ SVET
Veľkým orieškom bolo, ako vyriešiť nabíjanie viacerých zariadení
naraz a ako vyriešiť adaptéry na americkú sieť. Po príchode na izbu
potrebujete nabíjať:
• mobilné telefóny
• akčnú kameru
• fotoaparát
a zároveň mať zapojený notebook alebo tablet. Bavíme sa teda
o minimálne piatich zriadeniach na jednu „rozdvojku“. Nevedeli sme
vymyslieť optimálne riešenie, kým sme naobjavili Powercube. Je to
kocka, na ktorej je možné jednoducho vymeniť adaptér pre rôzne
elektrické siete po svete a do ktorej môžete naraz zapojiť štyri
elektrické káble a ďalšie dva USB káble, teda šesť (!!!) zariadení
naraz. Aj keď je trošičku prerastená, väčší rozmer neprekonateľne
prebila praktická stránka. Po príchode na izbu sme všetko pozapájali
a do rána sme sa už o nič nestarali. Jednoznačne odporúčam, nič
lepšie a užitočnejšie som na trhu nenašiel.
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NOTEBOOK + EXTERNÝ DISK
Brať si notebook alebo nie? Je to otázka osobného komfortu
každého z nás. Mne sa na notebooku robí podstatne lepšie ako na
mobile či tablete a pri plánovaní trasy a reportovaní na Facebooku
mi ušetril mnoho žmúrenia do malého displeja :)
Malý, 13-palcový notebook sa bez problémov zmestil nielen do
príručnej batožiny, no neprekážal ani v kufroch na motorke.
Okrem toho, odporúčam vziať so sebou dostatočne veľký
harddisk a podľa možností každý deň zálohovať fotografie a videá do
samostatných označených adresárov. Ušetríte si tak mnoho času pri
neskoršom triedení.

KABELÁŽ
Nezabudnite si zbaliť všetky potrebné káble – nabíjací kábel
k navigácii, mobilu a iným zariadeniam. Vo veľkých mestách síce
zabudnuté káble dokúpite vo veľkých hypermarketoch, ale zabijete
tým oveľa viac času ako dôslednou prípravou pred cestou.
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BALENIE NA VÝPRAVU

Ak cestujete na motorke, premyslený systém balenia vám ušetrí nečakane veľa času na
ceste
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Každému z vás je jasné, že dobre sa zbaliť je asi najdôležitejšia
úloha pred samotnou cestou. Vymyslieť to celé tak, aby to logisticky
klaplo nie je vôbec jednoduché. Informácií o tom, čo si zbaliť na
cestu je na internete málo a kým sami nezažijete dve časové pásma a
rozdiely teplôt na takej vysokej úrovni, že na jednej strane trasy sneží
a na druhej sa chodí v plavkách, nemáte šancu ísť na istotu.
Aké veci si zbaliť a do čoho? Špekulovali sme sa niekoľko
týždňov, kým sme to celé vymysleli. Samozrejme, hovoríme o
výprave na motocykli, ak si požičiate auto, problémy s balením
prakticky odpadajú.
V prvom rade – veci si nezbalíte do kufra, ten sa na motorku
nevojde a je škoda ho v Amerike vyhodiť. Cestovná taška vám
zmokne a s ňou aj jej obsah. Najlepšou voľbou je preto lodný vak. Je
skladný, ohybný, dostatočne pevný a hlavne nepremokavý. Kupujte
však skutočný lodný vak v obchodoch pre jachtistov, nie jeho
imitácie z pogumovanej tenkej látky v športových obchodoch!
Zmestiť by ste sa mali do 50 € za veľký, kvalitný, 70-litrový vak.
K lodnému vaku sme si ešte vzali príručnú tašku z mäkkého
materiálu (aby sa v prípade potreby mohla poskladať do kufra
motorky) a v nej sme prenášali notebook, všetku techniku a železnú
rezervu oblečenia. Na palubu lietadla sme brali aj vlastné prilby. I
keď si prilbu môžete požičať a v niektorých štátoch nie je jej nosenie
povinné, my sme preferovali používanie vlastnej prilby.
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M OTO R K Á R S K E
OBLEČENIE
(SEPTEMBER)
★ Kožená bunda alebo kvalitná textilná
bunda
★ Kevlarové motorifle s chráničmi
★ Bandana (šatka na tvár)
★ Ladviňák
★ Mototenisky
★ Otvorené kožené rukavice
★ Plnohodnotné kožené rukavice
★ Nepromoky
★ Sprej na lepenie defektu
★ Sprej na čistenie prilby
★ Včelí vosk na koženú bundu
★ Pavúk + šponováky (!!! nezabudnite!!!)
★ Impregnačný sprej

DROGÉRIA
★Antiperspirant
★Krém s OF 50

Lodný vak má ešte jednu
obrovskú výhodu – počas cesty budete
s n a j v ä č š o u p ra v d e p o d o b n o s ť o u
nakupovať oblečenie a suveníry, ktoré
môžete prevážať práve v lodnom vaku a
budete mať stále dosť miesta.
Pred odletom domov stačí kúpiť nový
kufor alebo cestovnú tašku a problém
s miestom na dodatočné
s h o p p i n g o v a n i e j e d e fin i t í v n e
vyriešený :)
Pri nákupe lodného vaku však
musíte nevyhnutne myslieť aj na kúpu
pavúka a šponovákov – vďaka nim
budete pohodlne všetko pripínať o
motorku a aj to tam bude počas jazdy
bezpečne držať.
Motorkársku
výbavu
odporúčame vziať so sebou, v USA bude
minimálne časový problém čokoľvek
dokúpiť. Rukavice, bandany, tričká alebo
kožené bundy či vesty sa dajú zakúpiť
v požičovni motocyklov (nepožičiavajú
ich).

★Jelení loj na pery

OBLEČENIE SO SEBOU
★slnečné okuliare
★3x tričko s krátkym rukávom
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Uvedomte si pri balení, že prejdete viac ako 4 200 kilometrov
v troch časových pásmach, budete prechádzať púšťou, ale aj cez
hory s typickými vrtochmi počasia. Cestou vás môže zastihnúť krátka
letná búrka, ale aj niekoľkodňový hustý dážď s výrazným ochladením.
Buďte preto pripravení na rôzne varianty, aj za cenu toho, že sa
nepromoky celú cestu povezú zadarmo, či skôr nadarmo.
Absolútny základ je ľadvinový pás – ten si zbaľte ako prvý.
Akokoľvek tam bude teplo, väčšinu cesty prejdete vo veternom
počasí a bude vám neustále podfukovať tpod ričko. Plnohodnotné
rukavice sme mali zbalené pre prípad studeného alebo daždivého
počasia, ale aj ľahké s otvorenými prstami, ktoré sme napokon
v teple vôbec nepoužili.
Keďže sme vystihli veľmi teplé slnečné dni, bunda a kevlarové
rifle sa vozili v kufri, bolo v nich príliš teplo. No vďačne sme ich
vytiahli v okolí Santa Fe a Grand Canyonu, kde sa náhle ranná teplota
prepadla k 10 stupňom.
V teplých dňoch sme jazdili v tričku s krátkym / dlhým rukávom
a v rifliach alebo maskáčokvých kapsáčoch. Tie sa ukázali ako
mimoriadne praktický doplnok – v púšti toľko nehicovali ako čierne
rifle a zamaskovali aj fakt, že sa pralo raz za 5 dní :)
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Veľmi sa nám osvedčili špeciálne mototenisky – vydržali
extrémne podmienky, i večné opieranie nohy o výfuk Elektry,
ktorému sa nevyhnete. To sa nedá povedať o obyčajných teniskách,
v ktorých sme vyrazili do mesta a po jednej jazde nám ostala
podrážka vleptaná do výfuku.
Bežné oblečenie sme so sebou brali len v množstvách, ktoré
sme nevyhnutne potrebovali na prvé dni; v zozname sú zarátané aj
veci, ktoré sme mali na sebe v lietadle. Ostatné dokúpte na mieste,
oblečenie v USA je kvalitné a hriešne lacné. Ak máte fotosenzitívnu
pokožku, absolútnou nevyhnutnosťou sú tričká s dlhým rukávom.
V krátkom tričku vás ostré slnko rýchlo spáli, v tričku s dlhým
rukávom je preto cesta omnoho bezpečnejšia aj pohodlnejšia a nie
je v ňom ani oveľa teplejšie.
Špeciálna kapitola je drogéria. Nespoliehajte sa napríklad na to,
že si v USA kúpite kvalitný antiperspirant! Aj vo veľkých obchodoch
je prekvapujúco slabý výber. Známa značka Rexona sa tam síce
predáva, ale tyčinka pod pazuchu v americkej verzii páchne a má
zvláštnu konzistenciu. Večer sa vám z toho pod pazuchou urobia
mazľavé dredy, ktoré nejdú v sprche vydrhnúť... Takisto budete
potrebovať jelení loj na pery, v Amerike ho totiž kúpite na benzínke
v miniatúrnom balení za neuveriteľných 5 dolárov. Čím ďalej na
západ zájdete, tým viac bude ostrý a suchý vzduch vaše pery
namáhať. A ak nechcete dopadnúť ako kovboji z westernoviek Serga
Leoneho s večne rozpukanými perami, jelení loj bude patriť k vašej
dennej povinnej výbave.
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ABSOLÚTNE-MUST-TO-HAVE je opaľovací krém s ochranným
faktorom 50 aj pre tých, čo sa v Chorvátsku opaľujú iba s Indulonou
na nose. Americké slnko, hlavne v púšti, má úplne iné grády ako to
európske a napriek poctivému mazaniu päťdesiatkou nás riadne
opálilo.

BALENIE NA VÝPRAVU

AKO SI SVOJ TRIP
UŽIŤ?

K A P I TO L A 1

ÚVOD

V tomto zložení sme sa zamilovali do Route 66, zľava Robert, Marián, Jan, Slávek, Zuzka a
Miška

A KO S I S V OJ T R I P U Ž I Ť ?

Poznáte ten pocit obavy z neznámeho? Vystúpite z lietadla
v Chicagu alebo v Los Angeles a pred letiskovou halou sa sami seba
spýtate – kde to som a kde dopekla je tá Route 66?
Tak sa nadýchnite a vyrazte v ústrety dobrodružstvám. Nemáte
sa čoho báť, riaďte sa zdravým úsudkom a svoj prvý trip v USA
zvládnete na jednotku.
Ešte pred tým si však prečítajte túto časť knihy, v ktorej vás
pripravíme na to, čo vás v Amerike čaká.

ÚVOD
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VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
O ROUTE 66

Staré značenie Route 66

A KO S I S V OJ T R I P U Ž I Ť ?

Route 66 je na hlavnej trase zjazdná bez problémov, tvorí ju buď
asfalt (na mnohých miestach je opravená), alebo betón. Na
vybraných úsekoch je síce vekom rozbitá a pukliny v betóne
spôsobujú nepríjemné rany do sedadla, ale je stále zjazdná.
Route 66 sa na mnohých miestach stráca, buď zanikla úplne,
alebo ju prekryla diaľnica I40, alebo jednoducho nie je označená. Na
iných miestach síce existuje a dá sa na ňu vojsť, ale po pár
kilometroch sa končí a budete sa musieť otočiť. Taký je napríklad
úsek medzi Topockom a Needles, kde mapa síce Route 66 ukazuje,
ale mimoriadne rozbitá a neudržiavaná cesta po približne kilometri
končí uzávierkou.
Existujú aj paralelné úseky Route 66 z rôznych období jej
prevádzky. Väčšinou je to zachádzka cez mesto, alebo nádherná
stará cesta vedúca lesom. Niekoľko úsekov vedie Route 66 cez tzv.
dirty roads, t.j. prašné, neudržiavané cesty. V období dažďov sú tieto
úseky rozmočené a neodporúča sa po nich jazdiť – ťahať z bahna
Harleya alebo sedan z požičovne by ste určite nechceli. Tiež si
rozmyslíte, či ich chcete zjazdiť aj v období sucha – prach budete mať
v celej motorke aj na sebe.
Púšť na trase Route 66, hlavne v okolí mesta Kingman, dokáže
byť počas dažďa nebezpečná – sú v nej priehlbiny, cez ktoré preteká
voda. Áno, aj takéto extrémy môžete na Route 66 zažiť – keď prší,
z blízkych skalnatých hôr steká veľké množstvo vody, ktoré v piesku
preteká najnižšími bodmi a v pravidelnej sa opakujúcich
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priehlbinách môžete utopiť motorku i auto. Preto sú tieto úseky
označené zákazom vjazdu počas dažďov. Dodržiavajte ho a nikdy do
takejto oblasti nevchádzajte! V Arizone vás môžu zastihnúť aj prašné
búrky, nezabudnite preto použiť bandanu na tvár.
Neodporúčame vám po Route 66 cestovať v noci – hlavne preto,
že v tme miniete nádherné scenérie alebo body záujmu pri ceste.
Plánujte svoj trip tak, aby ste dorazili do cieľa pred západom slnka. V
prípade problémov tiež môžete v noci dlhšie čakať na pomoc,
mnohé úseky Route 66 sú málo frekventované.
Pripravte sa tiež na to, že keď cestujete smerom na západ, na
sklonku dňa vám bude priamo do očí páliť zapadajúce nízke slnko
nad horizontom. Zato západy slnka budú patriť medzi najkrajšie
zážitky a ak ich zastihnete na správnom mieste, budete mať
nezabudnuteľné fotografie.
Myslite aj na to, že ak cestujete na Route 66 v iných ročných
obdobiach ako v lete, slnko vychádza neskoro ráno a zapadá naopak
veľmi skoro popoludní. Tomu potom treba prispôsobiť denný
intinerár.
Dobrý tip: Ak si naplánujete západ slnka v Oatmane alebo
v Mohavskej púšti pri meste Amboy alebo pri Amboy kráteri, získate
nádherné fotografie. V Oatmane môžete zostať na noc, alebo sa
potme presuňte do Needles. V okolí Amboy je s ubytovaním
problém. Ubytovať sa môžete buď v malom moteli v Ludlow (kľúče si
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vyzdvihnete na benzínke cez cestu), alebo sa budete musieť potme
presunúť až do Barstow.
Dôležité je – obzvlášť keď chcete objavovať staré a opustené
úseky – zvládnuť aj manažment dopĺňania paliva, aby vám
v opustenej krajine nedošlo. Na hlavnej trase Route 66 je
vybudovaná hustá sieť čerpacích staníc, predovšetkým v blízkosti
diaľnice. V Mohavskej púšti je už väčší problém a vzdialenosti medzi
benzínkami sú väčšie, preto do nej vchádzajte zásadne s plnou
nádržou. V prípade núdze natankujete aj v oázach, no za
dvojnásobnú cenu paliva.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O ROUTE 66
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ROZDELENIE ÚLOH NA
CESTE

Motorky sme každý večer skontrolovali, pripravili na nasledujúci deň a uzamkli sme brzdové
kotúče, aby sme ich ráno naši na svojom mieste. Ľadvinka zatiaľ vybalila kufre a pripravila
oblečenie na ďalší deň

A KO S I S V OJ T R I P U Ž I Ť ?

Pred prvým výjazdom na Route 66 treba vyriešiť praktické úlohy.
Ak chcete, aby počas vášho tripu všetko fungovalo, mali by ste si
rozdeliť úlohy vo svojom tíme. Či už sú to úlohy lídra, ak je vás v
skupine viac, alebo rozdelenie úloh vo dvojici počas cesty.
V aute je rozdelenie úloh jednoduché – posádka sa delí na tých,
čo šoférujú a tých, čo sa vezú. Ideálne je, ak sa budete pri jazde
striedať, Route 66 si tak užijete oveľa viac.
Na motorke je situácia o čosi komplikovanejšia a dobre
rozdelené úlohy s ľadvinkou vám dokážu cestu veľmi uľahčiť.
Popíšem teda, ako sme mali úlohy rozdelené my.
Mojou úlohou bolo navigovať, šoférovať, hľadať zaujímavé
miesta... Skrátka zvládnuť každodennú prípravu pred cestou a
zabezpečiť to, aby sme cestovali bezpečne a bez zádrhelov.
Nepodceňujte to, nie je to ani trocha jednoduché. Ľadvinka sa zas
starala o všetko ostatné.
Počas jazdy fotografovala – iba vďaka tomu sme si prieniesli
domov veľkú zbierku fotografií. Starala sa aj o to, aby boli počas
prestávok všetky zariadenia v nabíjačke. Kým som po príjazde na
motel pripravoval motorku na ďalší deň, alebo sa snažil vytipovať
dobrú miestnu reštauráciu, ľadvinka vybalila kufre a pripravila
oblečenie na ďalší deň. A postarala sa opäť o to, aby sa všetky
potrebné zariadenia nabíjali.

ROZDELENIE ÚLOH NA CESTE
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Ráno – kým som chystal motorku na ďalšiu cestu – ľadvinka
zbalila všetky veci späť do kufrov a postarala sa o to, aby na izbe
neostalo nič zabudnuté.
Samozrejme, rozdelenie úloh je veľmi individuálne a v mnohých
prípadoch sa prelínalo, každý z nás robil to čo vládal tak, aby nám
spoločne ostalo čo najviac času na oddych.
Mať však striktne podelené zodpovednosti je na takejto ceste
užitočné – nestane sa, že obaja zabudnete na niečo dôležité,
spoliehajúc sa, že to predsa urobil ten druhý.
Ešte je dôležité podotknúť, že dobrá a premyslená logistika
ušetria vám i ľadvinke množstvo práce pri balení a hlavne neustálom
prenášaní vašich vecí medzi motorkou a motelom.
Do jedného bočného kufra motorky sme balili nosené
oblečenie, ktoré sme tým pádom denne nevybaľovali. V druhom
bočnom kufri sme mali odložené veci, ktoré bolo potrebné počas
jazdy používať – otvára sa totiž podstatne jednoduchšie, ako hlavný
kufor v strede s naloženým lodným vakom na záhradke. V hlavnom
kufri sme mali nepromoky a oblečenie, ktoré sme nepotrebovali
často vyťahovať. Všetko ostatné bolo uložené v lodnom vaku, ktorý
sme po príjazde na hotel jednoducho odkurtovali a preniesli na izbu.
A ráno zas prikurtovali bez ďašieho zbytočného balenia.

ROZDELENIE ÚLOH NA CESTE
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AKO SA V USA JAZDÍ?

Hliadkujúce policajné autá stretnete na Route 66 často. Ak neporušíte predpisy, polícia vás
nezastaví

A KO S I S V OJ T R I P U Ž I Ť ?

Netreba sa ničoho obávať - z európskej perspektívy je jazda
autom alebo motocyklom v USA veľmi pohodlná a rozdiely v
predpisoch sú minimálne.
Američania jazdia rovnako ako inde na svete - šoféri v meste sú
agresívnejší a jazda v krajine je pohodová a pomalá. Pripravte sa na
diaľnice so 6 až 10 jazdnými pruhmi (hlavne v Los Angeles) a veľkú
premávku na nich, nezriedka bývajú upchaté vo všetkých pruhoch.
Ak vás je v aute alebo na motorke viac, môžete využiť tzv.
carpool, teda rýchly pruh. Skutočne býva oveľa rýchlejší ako bežne
využívané pruhy s autami, v ktorých sedí len jeden človek.
Američania sú na ceste väčšinou disciplinovaní a arogantný štýl
jazdy je vidieť len zriedka. Na druhej strane sa môžete ocitnúť na
ceste spoločne s opitým vodičom. Buďte preto opatrní.
Pri jazde na motorke môžu narobiť problémy kamióny. Sú väčšie
a dlhšie ako európske a jazdia tiež omnoho rýchlejšie. Buďte preto
veľmi opatrní, či už keď ich predbiehate, alebo naopak, keď
predbiehajú vás. Vzduchová kapsa za návesom s vami môže
nečakane zalomcovať.
Dopravné značky sú dobre čitateľné a zrozumiteľné sú aj
doplnkové textové príkazy. Napriek tomu sa pripravte na niekoľko
rozdielov.

AKO SA V USA JAZDÍ?
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POVOLENÉ PRAVÉ ODBOČENIE NA ČERVENÚ
V USA jazdíte po pravej strane cesty, rovnako ako u nás. Jedným
z veľkých rozdielov je, že USA môžete odbočiť vpravo, aj keď na
semafore svieti červená. Samozrejme, musíte dať prednosť autám,
ktoré prechádzajú cez križovatku na zelenú. POZOR! Na niektorých
križovatkách je odbočenie na červenú zakázané, no vždy vás na to
upozorní dopravná značka.

4-SMERNÁ STOPKA
Novinkou pre Európana bude značka ALL STOP alebo 4-WAY
STOP. V jednoduchých križovatkách musia všetky prichádzajúce
vozidlá zastaviť na znamenie STOP a prejsť križovatku v poradí, v
akom do nej vošli. Značka STOP sa používa veľmi často, a to aj na
širokej a prehľadnej ceste. V Amerike sú tiež čoraz rozšírenejšie
kruhové objazdy, kde musíte dať prednosť vozidlu, ktoré cez kruhový
objazd prechádza.

OBMEDZENIE RÝCHLOSTI
Obmedzenie rýchlosti je zvyčajne veľmi dobre označené.
Odporúčame prísne rešpektovať obmedzenia rýchlosti v mestách.
Neoznačené policajné autá s radarom hliadkujú často po celom
meste a pokuty sú v USA vysoké. Automatické radary, tzv. fotopasce,
sa na Route 66 používajú len zriedka a sú označené najmä vo veľkých
mestách.
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ODBOČENIE NA VEDĽAJŠIU CESTU
Smerové dopravné značky sú umiestnené za križovatkou,
dávajte na to pozor. Keď uvidíte značku, odbočte. Počet míľ na
dopravnej značke označuje celkovú vzdialenosť od cieľa, nie
vzdialenosť ku križovatke.

UZÁVIERKY CIEST A OBCHÁDZKY
V posledných rokoch úrady v rámci Route 66 značne investujú
do opráv ciest, takže sa môže stať, že stretnete s uzavretou cestou a
obchádzkou. V aplikácii Route 66 Navigation sledujeme všetky
obchádzky a sú v navigácii aktualizované. Pri krátkodobých
obchádzkach si dávajte pozor, pretože môžu byť vyznačené iba pre
veľké nákladné autá, takže môžu existovať kratšie a rýchlejšie
alternatívy pre osobné automobily a motocykle. Používajte zdravý
rozum a intuíciu

POLICAJNÉ KONTROLY
V Spojených štátoch vás polícia zastaví iba vtedy, ak porušíte
zákon, alebo spáchate zločin. Neexistujú žiadne preventívne
kontroly. Ak šoférujete podľa predpisov, šanca, že vás polícia zastaví,
je minimálna. Polícia hliadkuje na rôznych miestach a väčšinou má
zvyčajne označené auto v klasickej čierno-bielej kombinácii. Rýchlosť
sa však meria aj v neoznačených autách, väčšinou v čiernych.
POZOR! Nikdy nezastavujte auto na ceste ZA policajným
vozidlom, policajti to môžu posúdiť ako hrozbu a môžu na vás
vytiahnuť zbraň.

AKO SA V USA JAZDÍ?
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Bohužiaľ, na Route 66 sú aj takéto pamätníky na obete dopravných nehôd. Nemeckí cyklisti
Harry Jung a Heinz-Gerd Buchel zahynuli na Route 66 v máji 2018. Česť ich pamiatke
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Na hlavných ťahoch Route 66 sme nezažili žiadnu nebezpečnú
situáciu.
V USA je však kriminalita vyššia ako v niektorých európskych
krajinách, preto dodržiavajte základné bezpečnostné pravidlá a vo
väčších mestách sa zdržiavajte v centre. Na hlavných ťahoch a
v centrách miest je dostatok policajných hliadok, aby ste sa cítili
bezpečne, no neraz budete na ceste prechádzať okolo policajtov pri
zatýkaní.
Ak parkujete auto alebo motorku na motelovom parkovisku, sú
v bezpečí, ak teda nemáte za oknom vyslovene vystavené cennosti.
Takisto sme nezaznamenali žiaden incident ani v jednom z hotelov,
kde sme bývali (okrem policajnej akcie, keď zatýkali o poschodie
vyššie hľadaného človeka, no akcia prebehla diskrétne bez toho, aby
sa dotkla iných ubytovaných hostí).
Nešťastia sa však nevyhýbajú ani cestujúcim na Route 66. V
čase, keď vznikala táto kniha, autá počas jedného týždňa zrazili a
zabili posádku motocykla a dvoch nemeckých cyklistov.
Aj keď v princípe stačí dodržiavať základné bezpečnostné
pravidlá ako kdekoľvek inde na svete, jazdite opatrne a bezpečne a
sledujte spätné zrkadlá.

BEZPEČNOSŤ NA CESTE
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POI, TEDA RÔZNE
ATRAKCIE PO CESTE

Medzi najnavštevovanejšie miesta na Route 66 patrí právom Gemini Giant a Launching Pad

1 z 32
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Route 66 nie je len jazda po ceste. Najväčšie čaro má návšteva
rôznych miest: či už obývaných, prevádzkovaných, alebo ghost towns
a opustených stavieb, pripomínajúcich časy zašlej slávy Route 66. A
napriek tomu, že mnoho zaujímavých miest už zničil človek alebo
zhltla príroda, stále sa na Route 66 nájdu stovky miest, ktoré stoja za
zastávku. Akonáhle máte trip na Route 66 za sebou, môžete tým,
ktorí sa ešte len chystajú, dať iba dve rady:

1. NIKDY NESTIHNETE VIDIEŤ VŠETKO
Toto si dobre zapamätajte. Ak sa s tým hneď od začiatku
zmierite, máte veľkú šancu, že si svoju cestu po Route 66 užijete.
V opačnom prípade budete nervózne lietať hore-dole, na každom
mieste sa zdržíte len tak dlho, aby ste ho vyfotili a večer v posteli
zistíte, že si z celého dňa pamätáte len tie nervy. Buďte pripravení na
to, že niektoré atrakcie nestihnete vidieť, niektoré bary a múzeá budú
zatvorené, alebo že niektoré atrakcie vás sklamú a miesto plánovanej
hodinky budete pokračovať ďalej už po pár minútach. A v tom je
čaro Route 66: Každý deň vám ponúkne množstvo iných krásnych
miest a je ich toľko, že nestihnete všetky obísť ani za mesiac.

2. KAŽDÝ DEŇ TRIPU
SI ROZPLÁNUJTE UŽ DOMA
Na internete je milión tipov, čo všetko môžete po trase Route 66
vidieť. Doma budete mať čas sa v nich prehrabávať – na ceste už nie.
A ak by vám trocha času náhodou zostalo, nebudú sily. Ideálne je
pripraviť si na každý deň chronologicky zoznam miest a atrakcií,

POI, TEDA RÔZNE ATRAKCIE PO CESTE
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ktoré by ste chceli vidieť, premyslieť si priority, aby ste na úkor
hlúpostí nezmeškali niečo veľké. Nechajte si aj malú rezervu na
neočakávané objavy. Aj tak si bude Route 66 robiť čo chce, vy sa po
nej len veziete!
Route 66 lemujú viac či menej spustošené a opustené stavby.
Atrakcie po ceste môžeme rozdeliť do troch základných skupín –
samostné cestné stavby (zaujímavé úseky vozovky, mosty),
zrekonštruované budovy (hlavne benzínky, reštaurácie, bary, múzeá)
a turistické atrakcie (Henry Rabbit Farm, Launching Pad, Rocking
Chair, Blue Whale, totemy, atď.). Je na vás, čo z toho vás zaujíma,
všetko má čosi do seba a stojí za to vidieť.
Myslite aj na to, či chcete vidieť aj samotné mestá, v ktorých
spíte. V našom itinerári sa pre ne našlo len málo času, čo bolo
niekedy na škodu.

POI, TEDA RÔZNE ATRAKCIE PO CESTE
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MIESTA, KDE SA MUSÍTE ZASTAVIŤ
Aspoň orientačne sme pre vás pripravili zoznam miest, kde sme
sa my cítili mimoriadne dobre. Samozrejme, každý z nás má iné
potreby, priority alebo predstavy, no možno náš zoznam vám
pomôže v rozhodovaní.
JOLIET

JOLIET

RICH’S CREAMY

JOLIET AREA MUSEUM

PONTIAC

GARDNER

MUSEUM

THE SHOP
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NORMAL

ATLANTA

RYBURN’S PLACE

BUNYON GIANT

SPRINGFIELD

LINCOLN

COZY DOG DRIVE IN

THE MILL MUSEUM

LITCHFIELD

STAUNTON

ARISTON CAFE

HENRY’S RABBIT RANCH
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ST. LOUIS

ST. LOUIS

DONUTS DRIVE IN

TED DREWES

CUBA

CUBA

WAGON WHEEL MOTEL

MISSOURI HICK BAR-B-Q

CUBA

FANNING

THE FOURWAY

THE FANNING OUTPOST
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NEWSBURG

WAYNESVILLE

TRAILS OF TEARS

ROUTE 66 GALLERY

CARTHAGE

EVERTON

BOOTS COURT MOTEL

GAY PARITA FILLING STATION

GALENA

AFTON

THE CARS ON ROUTE 66

AFTON STATION
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CATOOSA

SAPULPA

THE BLUE WHALE

HEART OF RT 66 MUSEUM

TEXOLA

CHANDLER

TUMBLEWEED GRILL

SEABA STATION MUSEUM

AMARILLO

AMARILLO

LILE ART GALLERY

TEXAS IVY ANTIQUES
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ADRIAN

TUCUMCARI

MIDPOINT CAFE

TEE PEE CURIOS

SANTA ROSA

TUCUMCARI

THE BLUE HOLE

ROADRUNNER LODGE

ALBUQUERQUE

GRANTS

66 DINNER

SANDS MOTEL
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HOLBROOK

JOSEPH CITY

WIGWAM MOTEL

JACK RABBIT TRADING POST

WILLIAMS

PARKS

ADDICTED TO 66 DEALS

PARKS IN THE PINE DELI CAFE

SELIGMAN

PEACH SPRINGS

ANGEL DELGADILLO

GRAND CANYON CAVERNS
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KINGMAN

KINGMAN

HACKBERRY GENERAL STORE

KINGMAN VISITOR CENTER

OATMAN

GOLDEN VALLEY

OATMAN HOTEL

COOL SPRINGS CABINS

NEEDLES

AMBOY

WAGON WHEEL RESTAURANT

ROY’S CAFE
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LUDLOW

NEWBERRY SPRINGS

LUDLOW CAFE

BAGDAD CAFE

VICTORVILLE

ORO GRANDE

ROUTE 66 MUSEUM

IRON HOG

SAN BERNARDINO

RANCHO CUCAMONGA

WIGWAM MOTEL

CUCAMONGA SERVICE ST.
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Holly a Tully vzkriesili Launching Pad vo Wilmingtine. Aj keď sú doslova obkľúčení turistami,
vždy si nájdu čas na pár milých slov
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Po prvý raz je to riadny trip, no potom sa už na Route 66 vraciate
hlavne kvôli úžasným ľuďom. Príjemnú atmosféru, množstvo
inšpirujúcich stretnutí a nečakané priateľstvá si na Route 66 cení
takmer každý, kto sa po nej zviezol. Mnoho ľudí na Route 66 prežilo
celý svoj život, alebo sú súčasťou generácií, ktoré v časoch rozmachu
na Route 66 prevádzkovali svoj biznis. Ďalší na Route 66 kúpili a
zachránili budovy, ktoré by sa bez nich rozpadli a ostali len
spomienkou. Spája ich entuziazmus, s akým sa o svoje miesto starajú.
A vždy dobrá nálada.

ĽUDIA NA ROUTE 66
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OBJAVOVANIE
OPUSTENÝCH ÚSEKOV
ROUTE 66

Opustená cesta k ruinám mosta v Lincolne bola kedysi pôvodná trasa Route 66
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Route 66 je neopakovateľne nádherná aj preto, že ju tvoria
desiatky opustených úsekov z rôznych časových období. Väčšina
z nich už nie je bohužiaľ zjazdná – buď sú vo veľmi zlom stave, alebo
ležia za uzatvorenou bránou na súkromných pozemkoch. V aplikácii
Route 66 Navigation nájdete najkrajšie opustené úseky, ktoré sú ešte
prístupné. Stačí si zvoliť trasu B v navigácii. Ak ich chcete zjazdiť,
rezervujte si na to dostatok času a trpezlivosti. Ponúknu vám staré
prašné cesty s nádhernou prírodnou scenériou a to vás už navždy
pohltí.
V prípade, že sú rozmočené po daždi, nechajte si tento zážitok
radšej ujsť a nevchádzajte na ne. Mnohokrát vedú krajinou bez
mobilného signálu, čo by mohlo predstavovať problém, ak by ste
uviazli.
Náš tip: Medzi najkrajšie úseky patrí stará cesta z Glenria do San
Jon s historickými drevenými mostami, ďalší neskutočne krásny úsek
je medzi mestami Cuervo a Santa Rosa a určite nevynechajte
alternatívnu trasu do Flagstaffu z Winony.
Podrobnejšie informácie o týchto úsekoch nájdete na
www.route66navigation.com/blog

OBJAVOVANIE OPUSTENÝCH ÚSEKOV ROUTE 66
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ZACHÁDZKY Z ROUTE 66,
KTORÉ SA OPLATÍ VIDIEŤ

San Francisco
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Ak by vám boli všetky lákadlá na Route 66 málo, alebo ste si na
prejdenie Matky ciest vyhradili dlhší čas, máme pre vás niekoľko
osobných odporúčaní na zachádzky. Aby vám nič neuniklo, vráťte sa
zo zachádzky vždy späť, odkiaľ ste vyrazili a pokračujte po Route 66
ďalej.

HARLEY DAVIDSON V MILWAUKEE
100 míľ od Route 66
Priamo z Chicaga si môžete urobiť výlet po pobreží jazera do
Milwaukee – rodného mesta výrobcu motocyklov Harley Davidson.
Návšteva múzea je must-to-have aktivita pre každého milovníka
motoriek.

ZACHÁDZKY Z ROUTE 66, KTORÉ SA OPLATÍ VIDIEŤ
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LAS VEGAS (NM), MONTEZUMA, HOT SPRINGS
13 míľ od Route 66
Nie je Vegas ako Vegas. Zvoľte si na svojom tripe Santa Fe loop. Zo
Santa Rosy odbočíte na cestu 94, na križovatke I25 v Romeroville choďte
doprava. Po pár míľach natrafíte na krásne historické mesto Las Vegas.
Určite sa zastavte v jeho centre – na historickom námestí nájdete starý
Plaza Hotel a nevynechajte ani downtown na Bridge St. Potom sa vráťte
na cestu 65 a vyrazte smer Montezuma. Čaká tu na vás prekvapenie –
hrad na kopci. Nemá síce tisíc rokov ako nejeden hrad v Európe, ale
v Amerike dokonale prekvapí! (pozor, nie je prístupný verejnosti) V Hot
Springs sa môžete vykúpať v teplých prameňoch s nádhernou prírodnou
scenériou a po dlhých dňoch na rovine sa môžu motorkári previezť
serpentínami na ceste 65 smerom na Gallinas. Z hrebeňa kopca máte
zaručený nádherný výhľad do údolia s hradom.
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PECOS NATIONAL HISTORICAL PARK
0,5 míle od Route 66
Ak máte dostatok síl na dlhú prechádzku na mieste bývalého
bojiska a sídla Indiánov, určite nevynechajte odbočku do Pecos
National Historical Park.

ZACHÁDZKY Z ROUTE 66, KTORÉ SA OPLATÍ VIDIEŤ
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LA BAJADA HILL
12 míľ od Route 66
Výlet na legendárny priesmyk La Bajada odporúčame iba tým,
ktorí majú k dispozícii auto 4x4 alebo terénnu motorku. Cesta
k nemu patrí k ťažším offroadom s vyjazdenými hlbokými koľajami a
veľkými ostrými kameňmi. Rozhodne sa na túto cestu nevydávajte
s bežným sedanom!
Ak zvládnete 60 až 90-minútovú offroad cestu, odmenou vám
bude krásny výhľad z kopca do krajiny s jedným z najstarších úsekov
Route 66 vôbec. La Bajada patrí k legendárnym miestam, no
samotný priesmyk je neprejazdný. Cestu tu prehradili nielen zábrany
s ostnatým drôtom, ale čiastočne aj závaly zosunutého kamenia.

ZACHÁDZKY Z ROUTE 66, KTORÉ SA OPLATÍ VIDIEŤ

A KO S I S V OJ T R I P U Ž I Ť ?

RED ROCK PARK
1 míľa od Route 66
Len malý kúsoček od Route 66, medzi Continental Divide a
Gallupom si môžete urobiť krásnu prechádzku v Red Rock Parku. Už
z diaľky sú viditeľné dva charakteristické vrchy – Pyramid Rock a
Navajo Church. Vedú k nim turistické chodníky priamo z veľkého
parkoviska.

ZACHÁDZKY Z ROUTE 66, KTORÉ SA OPLATÍ VIDIEŤ
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MONUMENT VALLEY
164 míľ od Route 66 z Chambers
172 míľ od Route 66 z Flagstaffu
Monument Valley patrí k ikonickým miestam Ameriky, no
predstavuje pomerne veľkú zachádzku z Route 66. Najkratšia cesta
k nemu vedie buď z mesta Chambers, alebo z Flagstaffu. My sme zvolili
cestu z Chambers. Vedie nádhernou krajinou s množstvom úchvatných
pohľadov na okolné kopce a skaly. Zároveň je krajina riedko osídlená,
pozor preto na to, aby ste mali natankované. Motorkárom odporúčame
dotankovať všade, kde je príležitosť. Takisto na motorke bez bandany na
tvári nevychádzajte, v oblasti sú obvyklé prachové búrky. Vzhľadom
k vzdialenosti si výlet naplánujte na jeden celý deň.

ZACHÁDZKY Z ROUTE 66, KTORÉ SA OPLATÍ VIDIEŤ
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PETRIFIED FOREST NATIONAL PARK
29 míľ od Route 66
Vjazd do Petrified National Park je od Route 66, respektíve
diaľnice I40 vzdialený len pol míle, no nenechajte sa tým pomýliť,
prejazd celým parkom meria tam a späť necelých 60 míľ. Cez park
vedie cesta, popri ktorej sú návštevnícke miesta. A z nich je úchvatný
pohľad na divy prírody. Rozhodne odporúčame vidieť ako predkrm
pred Grand Canyonom!

ZACHÁDZKY Z ROUTE 66, KTORÉ SA OPLATÍ VIDIEŤ
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METEOR CRATER
6 míľ od Route 66
Prejsť Route 66 a nenavštíviť Meteor Crater patrí medzi
cestovateľské hriechy. Áno, je to ten kráter, v ktorom sa nakrúcala
finálna scéna filmu Starman! Obrovský kráter, ktorý pred miliónmi
rokov vyhĺbil dopad meteoru stále vyžaruje tajomnú kozmickú
energiu a dokonale vybudované návštevnícke centrum pre vás
pripraví zážitok na celý život.
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GLEN CANYON DAM
130 míľ od 66
Ak máte radi veľkolepé technické diela v spojení s nádhernou
prírodou, určite musíte vidieť Glen Canyon Dam. Cesta k nemu je
lemovaná nezvykle tvarovanými skalami, ktoré hlavne pri západe
slnka hrajú všetkými odtieňmi červenej farby. Cestou vás čaká aj
vyhliadka z vrcholu kopcov do krajiny kaňonov. Po dlhej jazde na
rovine je to príjemná zmena. Samotná priehrada, do ktorej sa vlieva
rieka Colorado napájajúca jazero Powell je ohromujúca aj vďaka
tomu, že je vybudovaná v hlbokom kaňone s úchvatným výhľadom.
Aj tu môžete využiť západ slnka a získať krásne fotografie.
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Ak sa pri ceste späť napojíte v Camerone na cestu 64, privedie
vás priamo do Grand Canyonu. No bola by škoda nevrátiť sa do
Flagstaffu, prejsť si krásne úseky Route 66 pri Bellemonte a Parks a
do Grand Canyonu nevyraziť napríklad z mesta Williams. Plánujte tak,
aby ste v meste Williams strávili noc – v centre sú úžasné reštaurácie
a bary, život v ňom pulzuje dlho do noci a v čomsi pripomína Európu.
Možno aj preto, že za železnicou otvorili nový craft pivovar
s reštauráciou, kde si môžete dať čerstvo načapované pivo z celého
sveta. Majú aj Pilsner a weissbier!

ZACHÁDZKY Z ROUTE 66, KTORÉ SA OPLATÍ VIDIEŤ
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GRAND CANYON
60 míľ od Route 66
Grand Canyon je jednou z ďalších „povinných zastávok“. Už len
preto, že na svete nenájdete ďalšie miesto na takej rozlohe. V Grand
Canyone je milión možností, čo sa tam dá robiť a môžete v ňom
plnohodnotne stráviť niekoľko hodín, ale aj niekoľko dní. Odporúčame
s prehliadkou od bodu Desert View Watchtower a postupne sa
presúvajte po ďalších návštevníckych miestach dole do Grand Canyon
Village. Presúvať sa môžete po vlastnej ose, takisto sa dá využiť shuttle,
ktorý je v cene vstupu. Ak máte viac času a ste fyzicky zdatní, môžete si
dokonca naplánovať túru po turistických chodníkoch na viacerých
miestach. Viac informácií nájdete na https://www.nps.gov/grca/
planyourvisit/day-hiking.htm. Z Grand Canyonu sa môžete na Route 66
vrátiť späť na Route 66 cez Williams.
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GRAND CANYON SKYWALK
80 míľ od Route 66
Vyznávači adrenalínu môžu navštíviť aj ďalšiu atrakciu – Grand
Canyon Skywalk. Možné to je aj pri presune smerom do Las Vegas,
Skywalk sa nachádza približne 52 míľ od cesty 93. Čaká na vás
adrenalínová prechádzka priamo nad Gand Canyonom, let
vrtuľníkom alebo lietadlom a giftshop so suvenírmi aj skutočným
Indiánom. Výstup na Skywalk, vysutú plošinu so sklenenou podlahou,
je spoplatnený.
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HOOVER DAM
75 míľ od Route 66
Najväčšia americká priehrada, na ktorej sa nakrúcalo niekoľko
známych veľkofilmov vrátane Jamesa Bonda, sa nachádza na hranici
Arizony a Nevady. Ústi do nej jazero Lake Mead, ktoré napája rieka
Colorado. Je to kolosálna stavba s unikátnym architektonickým
riešením a určite stojí za zastávku.
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LAKE MEAD, LAS VEGAS BAY, ECHO BAY,
VALLEY OF FIRE
80 míľ od Route 66
Aj keď je vstup do rezervácie Lake Mead platený, okružnú cestu
okolo jazera a následný presun cez Valley Of Fire ocenia nielen
motorkári. Smutný pohľad na vysychajúce a neustále zmenšujúce sa
jazero vynahradí kľukatá cesta cez roztodivné skalné útvary. Celý
okruh až do centra Las Vegas meria 126 míľ, preto nezabudnite pred
vstupom do rezerácie natankovať, v rezervácii nie je žiadna čerpacia
stanica. Ak vás ešte neomrzel pohľad na ďalšie a ďalšie skaly, prezrite
si aj známe Údolie ohňa. Do Las Vegas sa potom spustíte po diaľnici
I15.
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LAS VEGAS
105 míľ od Route 66
Predstavovať vám mesto hriechu určite netreba. Patrí k najčastejším
zastávkam cestujúcich na Route 66.
V Las Vegas sa ubytujte v hoteloch s kasínom – bývajú dobre
vybavené a zároveň lacné a priamo v hoteli sú obvykle fastfoody
otvorené dlho do noci.
Ak premýšľate o tom, ako pokračovať z Las Vegas ďalej smerom na
Los Angeles, môže vás zviesť myšlienka použiť diaľnicu I15 smerom na
Barstow a Victorville. Nerobte to. Ak sa vrátite po ceste 93 späť do
Kingmanu, Route 66 sa vám odmení jedným z najkrajších úsekov cez
Cool Springs, starý kovbojský Oatman, Golden Lake, Needles a
Mohavskú púšť. Urobili by ste obrovskú chybu, ak by ste si nechali túto
časť Route 66 ujsť.
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DEATH VALLEY
250 míľ od Route 66
Údolie smrti je od Route 66 najďalej, no ak, tak si ho naplánujte ako
výlet z Las Vegas, odkiaľ je vzdialené len 150 míľ. Plánujte ho ako dlhý
celodenný výlet so skorým odchodom ráno. Údolie smrti je obrovské a
vzdialenosti medzi jednotlivými návštevníckymi miestami bývajú aj
niekoľko desiatok míľ. V oblasti nie je mobilný signál a v Údolí smrti nie je
ani čerpacia stanica, takže nezabudnite pred vstupom do oblasti
natankovať. Údolie smrti je zároveň známe vysokými teplotami, preto si
pred cestou dobre naštudujte bezpečnostné pokyny a vezmite si
dostatočné zásoby vody. Začnite na Dante’s View, pohľad do údolia
v takmer 360° panoráme vám vezme dych.
Aj v tomto prípade vám odporúčame vrátiť sa z Údolia smrti späť do
Kingmanu a pokračovať po Route 66 ďalej z tohto mesta, a neskracovať
si cestu po diaľnici.
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ANGELES NATIONAL FOREST
20 míľ od Route 66
Ak vám v Los Angeles vyjde čas, máme pre vás skvelý tip na výlet
do Angeles National Forest. A vzhľadom na charakter cesty je toto mustto-ride trip pre každého motorkára! Ak idete v smere od Victorville, na
križovatke Cajon Junction odbočte na cestu 138. Na ďalšej križovatke
odbočte znova na cestu číslo 2 smerom na Wrightwood. Cez Big Pines a
Cedar Springs postupne vystúpate do výšky asi 2000 m nad morom.
Kľukatá cesta vám poskytne nielen plnohodnotný šoférsky zážitok, ale aj
krásny výhľad do krajiny až na Palmdale. Cesta lesmi až do La Caňada
Flintrige a Pasadeny je celoročne mimoriadne obľúbená aj u miestnych
motorkárov. Celková dĺžka trasy z Cajon Junction do La Caňada Flintrige
je asi 76 míľ.
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SANTA BARBARA
85 míľ od Route 66
Zo Santa Monicy si môžete urobiť aj krásny výlet po pobreží
Tichého oceánu cez Malibu do malebného prímorského letoviska Santa
Barbara. Užite si dovolenkovú atmosféru v peknom centre, alebo sa
prejdite po pláži. Výlet vám však môže skaziť špecifické počasie, ktoré je
charakteristické pre celé pobrežie. Veľmi často sa tu vyskytujú husté a
studené hmly, ktoré prichádzajú od mora. Najčastejšie sa na pobreží
držia ráno a ešte dopoludnia sa rozplynú, no nezriedka sa udržia aj celý
deň. Zradné sú aj v tom, že môžu prísť kedykoľvek počas dňa a pokazia
vám pobyt na pláži. Motorkári by si preto mali pribaliť ku krátkym
nohaviciam a tričku aj teplejšie oblečenie, v hmle sa v letnom oblečení
na motorke pred zimou neschováte. Bohužiaľ, vlastná skúsenosť...

ZACHÁDZKY Z ROUTE 66, KTORÉ SA OPLATÍ VIDIEŤ

A KO S I S V OJ T R I P U Ž I Ť ?

SAN DIEGO
135 míľ od Route 66
Z Los Angeles to do San Diega nie je tak ďaleko, aby ste si
nemohli urobiť krásny výlet po pobreží. V San Diegu určite navštívte
starý maják na Point Loma s krásnym výhľadom na záliv, pozrite sa do
Sea World-u. Ak budete v jeho blízkosti, vyskúšajte úžasné mexické
špeciality z morských plodov v bufete Los Panchitos. Veľkým
zážitkom je prehliadka lode USS Midway. Prejdite cez Coronado
Bridge na poloostrov a pozrite si slávny Hotel de Coronado. Hostil
prezidentov a mnoho slávnych svetových osobností a nakrúcal sa
v ňom film Niekto to rád horúce s Marilyn Monroe.
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MEXICO, TIJUANA
145 míľ od Route 66
Ak vás pokúša návšteva blízkeho Mexika, zo San Diega sa dá
cez hranicu dostať do Tijuany bez väčších komplikácií. A my vám
návštevu tohto pestrofarebného mesta mnohých chutí veľmi
odporúčame – budete doslova nadšení! Život v Tijuane je od toho,
čo ste videli v Amerike úplne odlišný a tento výlet bude vítaným
spestrením.
V žiadnom prípade hranicu neprechádzajte v aute alebo na
motorke z požičovne – na jazdu v Mexiku potrebujete mať
uzatvorené poistenie, ktoré však turistom nevydávajú. V prípade
kontroly vám môžu mexické úrady vozidlo zabaviť. Rezidenti,
samozrejme, tento problém nemajú. Auto je možné odparkovať na
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jednom z mnohých strážených parkovísk priamo na hranici. Hranicu
prejdete pešo, na hraničnom priechode vypíšete deklaráciu k vášmu
pobytu alebo sa preukážete vízom (zistite si vopred, či má Mexiko
s vašou krajinou uzatvorenú dohodu o bezvízovom styku, Slováci
vízum nepotrebujú).
Hneď za hranicou sa neodporúča brať taxíky, bývajú drahé.
Urobte si krátku prechádzku a vezmite si taxík na hlavnej ulici. Cena
sa pohybuje od 15 do 25 dolárov za jazdu do centra.
Pri návrate na územie USA musíte prejsť rovnakou colnou a
pasovou procedúrou, ako pri prílete. V prípade, že nemáte batožinu,
kontrola je aj s pohovorom rýchla.
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SAN FRANCISCO
462 míľ od Route 66
Z Los Angeles môžete tiež vyraziť do San Francisca, no rátajte
dva dni na jazdu tam a späť. Po pobreží to je skoro 9 hodín a po
diaľnici vyše šesť. San Francisco je ďalšie miesto v USA, ktoré vám
predstavovať nemusíme. Návšteva Alcatrazu a Golden Bridge je
zážitok na celý život, rovnako tak ako prechádzka strmými ulicami
San Francisca.
Cestou späť sa môžete zastaviť v Silicon Valley vzdať hold
technologickým gigantom. Na diaľnicu I5 sa napojte po ceste 152
cez Pacheco State Park a pozrite si obrovský rezervoár vody San Luis.
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Launching Pad, Wilmington, Illinois
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Platba v hotovosti v USA nie je problém, prijímajú ju vo všetkých
obchodoch alebo prevádzkach na Route 66. Neodporúčame však na
verejnosti držať v rukách zväzky bankoviek alebo preplnenú
peňaženku.
Pripravte sa na problémy pri používaní platobných kariet,
obzvlášť ak prichádzate z Európy. Niektoré požičovne áut
neakceptujú platbu cez internet z niektorých krajín Európy a auto si
tak musíte zaplatiť až na mieste pri vyzdvihnutí na pobočke. Po celý
čas pobytu budete mať problém s tým, že americké systémy
nedokážu správne rozpoznať debetné a kreditné karty a budete pri
kase musieť viackrát zopakovať platbu s rôznymi parametrami
nastavení, kým ju systém akceptuje. Ak vám neprejde platba
debetnou kartou, neváhajte ju zopakovať a označte ju ako kreditnú,
platba prejde Nezaznamenali sme problém s akceptovaním kariet
Visa alebo Mastercard, no pre istotu sme mali pri sebe obe.
Takmer nikde nezaplatíte so zahraničnou platobnou kartou
v stojane na benzínke. Systém ju jednoducho neakceptuje, alebo
pýta lokálne PSČ (niekde fungovalo 000 00, no v 95 % nefungovalo
nič). Ak chcete ušetriť čas, nebojujte s tankovacím automatom a
choďte si priamo na kasu benzínky predplatiť sumu, za ktorú
natankujete. Ak zvolíte sumu vyššiu, ako je váš konečný účet,
nemusíte sa obávať, systém síce dočasne zablokuje zvolený kredit,
no napokon z vášho účtu strhne skutočnú sumu na účtenke.
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Paradoxne, najmenšie problémy sme mali s platbou
v hypermarketoch – nebuďte prekvapení, ak zaplatíte jednoduchým
potiahnutím cez terminál aj s kartou, ktorá je striktne blokovaná na
zadávanie PIN. S ochranou platieb si v Amerike veľmi hlavu nelámu,
no nestretli sme sa ani so žiadnym zneužitím.
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Dlho som váhal, či kapitolu o jedle do tejto knihy zaradiť,
pretože pre mňa je americká úroveň gastronómie citlivá téma a
viem, že vďaka svojim názorom budem buď chodiť po ostrí noža a
možno pár amerických gurmánov aj nahnevám.
Rozdiely sú medzi americkou a európskou kuchyňou obrovské –
zatiaľ čo u nás sa slepačia polievka varí tak, že jednoducho dáte do
hrnca sliepku, koreňovú zeleninu, dochutíte soľou a čiernym
korením, mäso natrháte na kúsky a servírujete s vaječnými tenkými
nudlami, v Amerike dostanete vývar zo slepačieho bujónu, silne
dochutený vegetou a tak silno zahustený škrobom so smotanou a
varenými kolienkami, že v ňom stojí lyžička. Bez mäsa. Úprimne,
zvyká sa na to veľmi ťažko.
Aj prvé hotelové kontinentálne raňajky pre nás predstavovali
obrovský šok – a ďalší sme utrpeli, keď sme si uvedomili, že takéto
raňajky nás v moteloch čakajú až do konca pobytu.
Čo to vlastne je, tie americké kontinentálne raňajky? Zväčša sa
ráno ocitnete v motelovej minikuchynke, kde je zásobník na
pomarančový džús, pripálená alebo stokrát prihrievaná káva
v termoske, teplá voda a ochutená ovsená kaša v papierových
vreckách. O troška lepšie motely k tomuto pridajú presladené
muffiny s mierne chemickou pachuťou po látkach, ktoré predlžujú
trvanlivosť. Ešte o trošku lepšie motely majú aj presladené bagely,
slané masielko, minilekváriky s príchuťou brusníc, zásobník na
waflové cesto a waflovač. Iba v jednom moteli mali praženicu
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z prášku a placky z mletého mäsa, ktoré recepčná vyberala z mrazáku
a dávala rozmraziť do mikrovlnky. A jaj, ešte v jednom moteli mali
varené vajce!
Netušiac, čo nás čaká, sme na prvú cestu na Route 66 prišli do
Ameriky nepripravení – nenaštudovali sme si žiadne odporúčania na
dobré reštaurácie. Pri druhej ceste sme sa spoliehali na vlastný
úsudok. O to ťažšie by sa mi teraz tieto reštaurácie hodnotili, pretože
môj pohľad na jedlo je prísny. Nedokážem si zvyknúť ani na to, že
niektoré reštaurácie a všetky fastfoody jedlo servírujú na plastových
tanieroch s plastovým príborom a že nápoje dostanete v otlčených
plastových kelímkoch.
Nechcem preto americké reštarácie hodnotiť – som príliš
ovplyvnený inou kultúrou varenia a stolovania a tým pádom moje
hodnotenie pre niektorých čitateľov nebude objektívne. A rozhodne
sa chcem reštauráciám na Route 66 špeciálne venovať pri niektorej
z ďalších návštev. Až keď ich osobne navštívim, rád o tých dobrých
doplním informácie do ďalších vydaní tejto knihy.
Teraz teda spomeniem iba tie reštaurácie, kde sme sa dobre
cítili a dobre najedli s vedomím, že niekde na Mother Road sú určite
desiatky ďalších, ktoré si zaslúžia zmienku, no ešte som ich neobjavil.
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FASTFOODY
Fastfoody sú v Amerike doslova všade a sú vo výraznej prevahe
oproti reštauráciám. Napriek tomu, že značiek a druhov sú na výber
desiatky, kvalita a chuť jedla je všade veľmi podobná. Je vysoko
pravdepodobné, že do niekoľkých dní si k fastfoodu vypestujete
odpor, nielen preto, že je to väčšinou junkfood, ale aj preto, že sa
jedlo doslova topí v oleji z fritézy bez ohľadu na to, či je to sendvič
s hovädzou šunkou, alebo kuracie kúsky. Ak chcete ochutnať tradičný
hot dog z Chicaga, Lu Lu’s na Route 66, Henry's Drive In alebo Cozy
Dog Drive In nie je zlá voľba. Hotdogy s rôznymi prílohami dostanete
v štýle fastfoodu za fastfoodové ceny.

BISTRÁ
Protipólom k fastfoodom bývajú vietnamské, čínske a thajské
bistrá. Aj ich úroveň kolíše, ale sú o level lepšie a chutnejšie ako
fastfoody, možno aj vďaka tomu, že používajú veľa zeleniny. Zatiaľ čo
mexické fastfoody nám príliš nechutili, naopak, mexické bistrá boli
tým najpríjemnejším prekvapením. Vyskúšajte napríklad sieť
Chipotle. Rovnako dobre si pošmakujete v malých pekárňach
donutov – žiadnemu z tých, ktoré sme po ceste navštívili, nebolo čo
vytknúť. Dodnes spomíname na legendárny Donuts Drive In v St.
Louis s dvomi šarmantnými dámami, ktoré na Route 66 pečú donuty
už dlhé roky.
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ZMRZLINY
Zmrzlinu Američania robia parádne! Rozhodne sa musíte
zastaviť v Rich & Creamy v Joliet a takisto aj v Ted Drewes Frozen
Custard v St. Louis. Obrovský výber zmrzliny vás na niekoľko minút
ochromí, pretože sa nebudete vedieť rozhodnúť, na čo vlastne máte
chuť. Páči sa mi, že obe prevádzky sú otvorené aj mimo sezóny a
dobrú zmrzlinu si viete dať aj vtedy, keď vonku mrholí a teplomer
ukazuje pár stupňov nad nulou.

STEAKY
Ak má v niečom Amerika gastronomický prím, tak sú to steaky.
Dobré reštaurácie ich vedia pripraviť na 100 spôsobov a prebytku
hovädzieho dobytka v okolí Route 66 vďačíte za mäso v perfektnej
kvalite. Steaky odporúčame vyskúšať v špecializovaných
steakhousoch – v menších reštauráciách sme natrafili aj na také
steaky, ktoré sa kuchárom nepodarili. Rozhodne neskúšajte
vyprážaný steak – je to síce miestna špecialita plná tuku, no nebude
to ani zďaleka taký gastronomický zážitok, aký vám poskytne klasický
steak na grile. Mimoriadne dobrý steak sme mali v Big Texanovi v
Amarille. Veľmi neobvyklý a lahodný steak grilovaný na dreve
z americkej borovice (juniper wood) môžete vyskúšať v reštaurácii
Yippee-Ei-O! Steakhouse v Tusayane (Grand Canyon). Slušné steaky
sme mali aj v Kingmane, v reštaurácii Dambar & Steakhouse, alebo
v sieti Sizzler po celej Amerike. Pamätajte aj pravidlo – čím viac na
západ, tým drahší steak.
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BARBEQUE
Rozhodne vyskúšajte aj americké BBQ reštaurácie, hlavne
rebierka bývajú lahodné. Veľmi dobre sme sa najedli v Swadley’s
BarB-Q v Oklahoma City.
Úžasné rebierka a iné BBQ špeciality si môžete dať aj v Missouri
Hick Barbeque v Cube alebo v Sweetwater Bar-B-Que v St. Robert.

PIZZA
Americká pizza nechutí každému, no na mnohých miestach sa
dá zohnať aj talianska pizza. Veľmi lákavo vyzerala pizza v reštaurácii
Kelly’s on the Route 66 v Lexingtone, chutnú pizzu a čapované pivo
mali v Cave Gang Pizza v Carthage a slušne sme sa najedli aj v Cross
Eyed Cow Pizza v Oro Grande na vjazde do Victorville.

RAŇAJKY
Ochutnajte americké raňajky v niektorej z tradičných reštaurácii,
ako je napríklad Rutherford’s Family Restaurant v Kingmane.
V štýlovom interiéri si môžete dať lievance, praženicu alebo plnený
sendvič. Rozhodne lepšie ako spomínané kontinentálne raňajky
v hoteloch!
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TRADIČNÉ AMERICKÉ REŠTAURÁCIE
Rozhodne vyskúšajte rôzne tradičné americké reštaurácie na
trase Route 66. Keďže nás na ceste na Route 66 zastihol sviatok
Thanksgiving Day, dostali sme príležitosť v historickom Wagon
Wheel v Needles ochutnať tradičného moriaka aj s Apple Pie. Určite
to stojí zato! Veľmi radi sa tiež vždy zastavíme v Rutherford’s Family
Restaurant v Kingmane, kde nás jedlo ani obsluha nikdy nesklamali.
Dobrá rada na záver: Od štvrtka do nedele bývajú vychytené
reštaurácie večer približne od 19.00 h úplne plné, mnohokrát musíte
stáť vonku v dlhom rade aj hodinu, aby sa vám ušiel stôl. Keďže
väčšina cestujúcich končí svoj denný trip práve v tomto čase,
odporúčame vám skoršie večere. Vyhnete sa tak dlhému a
frustrujúcemu čakaniu na jedlo s úplne prázdnym žalúdkom.

PIVO, VÍNO, ALKOHOL
Ak budete chcieť prach ciest večer na hoteli spláchnuť
alkoholom, vo väčšine štátov, ktorými Route 66 prechádza, je možné
alkohol kúpiť v špecializovaných obchodoch, na benzínkach a
v supermarketoch. V niektorých úsekoch, kde Route 66 prechádza
indiánskymi rezerváciami, je predaj alkoholu obmedzený a napríklad
na benzínke ho nekúpite.
Názory na americké pivo sú rôzne, vedú sa o ňom dlhé
polemiky, hodnoteniu sa preto radšej vyhneme. Skôr sa na to
pozrieme praktickými očami Európana.
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Ak vypijete veľa tradičného amerického piva, bude vás ráno
bolieť hlava. Ak si môžete vybrať, kúpte si mexické pivo, napríklad
Pacifico – je chuťovo najpodobnejšie európskemu pivu a hlava
z neho nebolí. Pivo kupujte v sixpackoch, je oveľa lacnejšie ako
jednotlivé plechovky. Na benzínkach, ale aj v supermarketoch sa
pivo skladuje v obrovských chladiacich boxoch, preto nie je problém
aj v horúcich dňoch kúpiť dobre vychladený sixpack. Čapované pivo
nie je veľmi obvyklé, v reštauráciách dostanete prevažne pivo
fľaškové.
Alkohol sa v USA smie piť až od 21 rokov a na verejnosti musíte
mať alkohol schovaný, preto sa fľaše často v obchodoch balia rovno
pri pokladni do papierového vrecka.
V USA nie sú obvyklé ani stánky s čapovaným pivom, či pivné
záhradky, jednu sme našli v Chicagu na brehu rieky v bare Island
Party Hut, spokojní s výberom čapovaného piva budete aj v pizzerii v
Carthage a ďalšiu záhradku objavíte až v meste Williams v Arizone.
V supermarketoch upozorňujeme na veľký výber tzv. craft beer
z malých pivovarov. Tu si už vyberie aj pivný gurmán.
V supermarketoch je bez problémov dostupné aj globálne pivo, ako
Heineken, Amstel, Corona alebo Stella Artois.
V Amerike sa však rýchlo rozširujú aj malé pivovary s vlastným
pivom a reštauráciou. Jeden z najlepších, Grand Canyon Brewing
Company, môžeme na základe vlastnej skúsenosti odporučiť v meste
Williams.
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KÁVA
Rovnako ako pri téme americká kuchyňa, aj pri téme americká
káva som v rozpakoch. Väčšina Európanov je odchovaná na
talianskej káve, dokážeme celé hodiny presedieť v dobrej kaviarni,
ochutnávať rôzne zmesy praženej kávy a užívať si slniečko na
terasách. Kávu vychutnávame a sme doslova závislí na spojení dobrá
káva + dobrá spoločnosť + relax a pohoda.
V Amerike sa káva pije ako každý iný nápoj. Tradičné americano
sa pripraví ako prekvapkaná káva do veľkého krčahu, ktorý sa
neustále prihrieva. Takto pripravený nápoj sa nalieva do veľkých
kelímkov, v ktorých sa káva dochucuje práškovou smotanou a
obrovskými dávkami cukru. Káva sa väčšinou pije postojačky, počas
chôdze, cestou do práce, alebo doma pri raňajkách. Americano
dostanete v reštauráciách, baroch, v hotelových lobby. Na
benzínkach sa dá v automatoch kúpiť aj cafe latte s rôznymi
príchuťami. Vyskúšajte, za ten zážitok tých pár dolárov stojí.
Kaviarní v európskom štýle je v Amerike málo a väčšinou ich
nájdete iba vo veľkých mestách.
Istou formou záchrany je sieť Starbucks, no kvalita pripravenej
kávy sa líši od prevádzky k prevádzke. Je to však štandard, ktorý vašu
chuť na dobrú kávu dokáže s istými ústupkami naplniť.

JEDLO NA ROUTE 66
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Občas však narazíte na raj – miesto, kde majú kvalitný taliansky
tlakový stroj na espresso a kde vám zaškolený personál dokáže
naservírovať špičkovo uvarenú kávu. Nám sa podarilo nájsť iba tri
takéto miesta, no tešíme sa na objavovanie ďalších, pretože vieme,
že určite niekde existujú!
Ak si chcete pochutiť na vynikajúcom espresse, zájdite si do The
Coffee Shop v mestečku Las Vegas v Novom Mexiku (iba 6 míľ od
Route 66!), ďalšie nájdete v Laughline, v kaviarni v hoteli Tropicana
pri bazéne a milo vás dokážu prekvapiť aj malé bistrá, ako je Pao's
Pastries & Cafe v Los Angeles.
Ak nedokážete žiť bez rannej kávy, máme pre vás vychytávku.
Bude vás síce stáť trochu batožinového priestoru, ale stojí za to.
Kúpte si za 20 - 30 dolárov v prvom supermarkete kávovar na
kapsule Keurig Hot KCups. Na trhu je obrovský výber kapsúl a každé
ráno si tak urobíte kávu, ktorá je o niekoľko tried lepšia ako
americano z hotelovej termosky. Kávovar sme v posledný deň
pobytu v USA darovali hotelovému personálu, ktorý ho vďačne prijal.

JEDLO NA ROUTE 66

A KO S I S V OJ T R I P U Ž I Ť ?

HYPERMARKETY A SUPERMARKETY
V každom mestečku je otvorený malý obchodík alebo
supermarket. Vo väčších mestách sú dlho do noci alebo rovno
nonstop otvorené hypermarkety známych sieťových značiek. Výber
potravín býva široký aj v menších obchodoch, v hypermarketoch
oceníte veľkú ponuku ovocia a zeleniny.
Ak si môžete vybrať, kupujte čerstvé pečivo dopekané priamo
na predajni. Je o čosi stráviteľnejšie, ako balené. V silnej prevahe sú
polotvary vs. čerstvé potraviny, takmer všetko je potrebné ohriať
alebo dopiecť. Väčšina hotelov má na izbe mikrovlnku, takže
problém to nebude.
V hypermarketoch je takisto obrovský výber chladeného piva
alebo nealkoholických sladených nápojov. V obchodoch sú prakticky
dostupné iba dva druhy vody – čistená (purified water) a pramenistá
(spring water), v niektorých je dokonca dostupná len purified.
Samozrejme, všetka balená voda je zdravotne nezávadná, no
odporúčame kupovať pramenistú vodu. Chuťovo je oveľa lepšia ako
čistená.

JEDLO NA ROUTE 66
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Na Route 66 môžete nakúpiť v stovkách giftshopov, ktoré sú
otvorené po jej celej trase. Svoj gift shop má aj každé múzeum.
Zároveň sú však na Route 66 aj umelecké galérie alebo obchody so
starožitnosťami, kde vám domáci ponúknu originálne výrobky.
Zabudnúť nemôžeme ani na autentické indiánske obchody.
Ak chcete podporiť ľudí, ktorí na Route 66 žijú a tvoria, určite si
vyhraďte časť budgetu práve na návštevu galérie alebo antiques.
Nákupom v týchto obchodoch totiž nepodporíte len ich majiteľov,
ale aj množstvo aktivít na Route 66. Väčšina z nich totiž aktívne
pôsobí v rôznych asociáciách alebo združeniach, ktoré prispievajú
k tomu, aby sa Route 66 rozvíjala. V antiques tiež kúpite za dobrý
peniaz predmety, ktoré sa viažu k historickej Route 66 a domov si tak
odnesiete originálnu pamiatku. Ak chcete skutočne originálne
memorabílie z Route 66, máme pre vás skvelý tip – sledujte na
Facebooku dobrovoľné zbierky na podporu Route 66. Veľa z nich má
v ponuke limitované edície tričiek, alebo iných predmetov. Ich kúpou
získate výnimočný predmet a zároveň prispejete na to, aby sa Route
66 mohla ďalej rozvíjať, alebo na záchranu niektorého z historických
mostov či budov.
Medzi naše najobľúbenejšie galérie patrí Route 66 Community
Art Gallery vo Waynesville, alebo Lile’s Art Gallery v Amarille. Úžasnú
zbierku antiques nájdete v Route 66 Antique Mall v Phillipsburgu
alebo v Texas Ivy Antiques v Amarille. Samozrejme, je ich oveľa viac,
v ďalších vydaniach knihy budeme tento zoznam ďalej rozširovať.
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AKO SA SPRÁVAŤ NA
ROUTE 66

Ak sa zastavíte u Toma Perkinsa v The Shop v Gardneri, nebude sa vám chcieť odísť. Tom
dokáže rozprávať o Route 66 tak zaujímavo, že stratíte pojem o čase

A KO S I S V OJ T R I P U Ž I Ť ?

Vracajte ľuďom na Route 66 všetko to, čo od nich dostávate a
ešte radšej pridajte aj niečo navyše. Hlavne na opustených miestach
Matky ciest domácich poteší kontakt s ľuďmi, alebo len obyčajný
pozdrav.
Viete, čo je na Route 66 nezdvorilé? Keď zastavíte pri atrakcii,
z otvoreného okienka si ju vyfotíte a pohnete sa ďalej. Chápem, že sa
snažíte stihnúť čo najviac, no vystúpiť z auta a povedať majiteľovi
„Ahoj“ nezaberie viac ako minútu. Veľakrát sa stane, že turisti
vedome majiteľa ignorujú a tvária sa, akoby tam nebol. Nerobte to
prosím – predstavte si, že by to niekto urobil vám. Nemusíte sa báť
ani jazykovej bariéry, ak nehovoríte anglicky, jednoducho sa
usmejte :) Úsmev funguje všade vo svete.
Každá atrakcia na Route 66 má knihu návštev. Zapíšte sa do nej.
Majitelia si knihy odkladajú na pamiatku a zároveň vedia, z akých
kútov sveta k nim prišli turisti. Na mnohých miestach tiež môžete
dostať odtlačok pečiatky do vášho cestovného denníčka. V Arizone
sa snažte na niektorom z návštevníckych miest získať Route 66
Passport. Po splnení jednoduchých podmienok vám miestna
asociácia Rt 66 vystaví unikátny certifikát o tom, že ste arizonskú
Route 66 precestovali.
Páčilo sa vám niekde? Prispejte na prevádzku toho miesta.
Príspevok je, samozrejme, dobrovoľný a nevyžaduje sa, pomôže však
udržať rôzne atraktívne miesta na Route 66 otvorené. Neváhajte tiež
ochutnať miestne špeciality – výborné fudge dostanete
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v novootvorennom obchode pri Rocking Chair vo Fanningu, alebo
v Uranuse. Popri Route 66 kúpite aj vynikajúce jerky, hlavne v Novom
Mexiku a v Arizone. A napríklad v Tumbleweed Bare v Texole, meste
duchov, vám majiteľka urobí na želanie ten najlepší domáci
hamburger, aký ste v Amerike kedy jedli. Nákupom na takýchto
miestach udržíte Route 66 úžasne rozmanitú tak, ako ju turisti milujú.

AKO SA SPRÁVAŤ NA ROUTE 66
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KOĽKO STOJÍ TRIP NA
ROUTE 66?

Uhádnete, koľko je v balíčku peňazí? Svoje tipy nám píšte do správy na www.fb.me/
route66navigation, prví traja ktorí uhádnu od nás dostanú tričko :)

A KO S I S V OJ T R I P U Ž I Ť ?

N Á K L A DY N A R O U T E 6 6
PRE DVE OSOBY
★ Letenka open-jaw | 900 €

Najčastejšia otázka, ktorú sme
dostali miliónkrát zo všetkých strán
bola: "A koľko vás to všetko stálo?"
Hneď na začiatku sme si dali cieľ,
že sa chceme dvaja zmestiť do rozpočtu
6-tisíc eur so všetkým, teda nielen s
nákladmi na cestu, ale aj so stravou a
výdavkami na benzín, vstupné a pod.

★ Požičovné motorka | 2225 €
★ Bankové poplatky | 48 €
★ Ubytovanie | 1542 €
★ ESTA | 27 €
★ Poistenie | 61,50 €
★ MVP kolok | 6,50 €
★ MEDZISÚČET | 4810 €
★ Benzín, jedlo, nápoje, taxi, vstupné, iné
poplatky počas cesty | 1370 €
★ Účet za mobil + dáta | 100 €
★ SPOLU | 6280 €

Ako vidíte v stĺpci vľavo,
nepodarilo sa to. No len vďaka tomu, že
sme sa v ničom neobmedzovali a užívali
sme si tak, aby nám na Route 66 nič
nechýbalo.
Dokázali sme však, že sa na Route
66 môžete vybrať za menej ako
polovicu poplatku za jednu osobu v
prípade organizovanej výpravy cez
cestovnú kanceláriu. A to sa ráta!
Ak sa potrebujete zorientovať v
cenách, pomôžeme vám. Ubytovanie je
možné v slušnom štandarde zohnať s
raňajkami za 30 - 35 € na osobu (t.j. do
70 € izba / noc), za historické motely
však zaplatíte viac – od približne 70 do
100 €.

KOĽKO STOJÍ TRIP NA ROUTE 66?
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Jedlo stojí v reštaurácii približne 40 € pre dve osoby aj vrátane
sprepitného. Vo fastfoode zaplatíte za menu s nápojom do 15 € za
porciu.
Plná nádrž do H-D vás nebude v priemere stáť viac ako 10 eur.
Drahé sú nápoje, obzvlášť voda. Za malú fľašu rátajte aj 2 eurá.
Ceny v supermarketoch sú v dolároch približne na jeden a pol
až dvojnásobku európskych cien za porovnateľný tovar - ako obvykle
je niečo lacnejšie a niečo drahšie. Za potraviny zaplatíte viac ako za
spotrebný tovar a oblečenie. Americké pivo stojí približne 2 - 3 € za
plechovku v sixpacku, samotné plechovky sú aj za 5 - 6 €.
Oblečenie potrebné na cestu (tričká, ponožky, spodná bielizeň)
kúpite naopak za zlomok ceny u nás, hlavne vo výpredajoch vo
veľkých supermarketoch.
V niektorých štátoch je DPH započítaná do ceny, no vo väčšine
nie je a výsledný účet bude preto vyšší ako pultové ceny. Sadzby sú
rôzne na vybrané druhy tovaru, počítať preto výslednú cenu vopred
nemá zmysel.
Za zbytočnosti utratíte toľko, koľko len budete mať pri sebe lákadlá sú na každom kroku, či už navštívite indiánsky gift shop alebo
značkovú predajňu Harley Davidson pri ceste.

KOĽKO STOJÍ TRIP NA ROUTE 66?
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DÔLEŽITÉ WEBY
O ROUTE 66
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Pred cestou sa oplatí príprava. Každý sa potrebuje pripraviť inak,
preto sme pre vás dali dokopy zoznam stránok, na ktorých nájdete
zaujímavé informácie.

WWW.ROUTE66NEWS.COM
Cenný zdroj informácií. Aj keď v mnohých prípadoch mapuje diane
v komunite na Route 66, mnoho správ má veľkú hodnotu aj pre
turistov.

HTTPS://WWW.ROUTE66GUIDE.COM/
Pekne spracovaný sprievodca po Route 66

HTTPS://WWW.HISTORIC66.COM
Veľmi užitočná stránka o Route 66

HTTP://WWW.DRIVINGROUTE66.COM
Ďalší sprievodca po Route 66

HTTPS://WWW.THEROUTE-66.COM
Túto stránku mám veľmi rád. Aj keď vás môže odradiť neprehľadný
dizajn, buďte trpezliví, obsahuje obrovské množstvo informácií.

DÔLEŽITÉ WEBY

O ROUTE 66
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HTTPS://WWW.ROUTEMAGAZINE.US
Route Magazine je graficky aj obsahovo výborne spracovaný. Určite
si po ceste kúpte aj papierové vydanie, podporíte tým jeho
vydávanie.

HTTP://WWW.ROUTE66MAGAZINE.COM
Medzinárodný časopis o Route 66. Určite si po ceste kúpte aj
papierové vydanie, podporíte tým jeho vydávanie.

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/GROUPS/
ROUTE66WORLD/
FB skupina s neustálym prísunom informácií o Route 66

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/GROUPS/
673445826165770/
Nová skupina, kde nájdete komunitu milých ľudí

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/GROUPS/
ROUTE66PICTURES/
Skupina, kde cestujúci zdieľajú fotografie a tipy na zaujímavé miesta
na Route 66

DÔLEŽITÉ WEBY

O ROUTE 66
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HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/
ROUTE66NAVIGATION/
FB stránka aplikácie Route 66 Navigation, na ktorej nájdete aktuálne
informácie o situácii na ceste, uzávierkach a obchádzkach, ale aj
výber najatraktívnejších informácií priamo z Route 66

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/GROUPS/
FIRST-TIMEONROUTE66
Nová FB skupina pre ľudí ako ste vy – nájdete tu rady a komunitu
ľudí, ktorá vám pred cestou poradí a pomôže.

DÔLEŽITÉ WEBY

O ROUTE 66
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"MUST TO HAVE" KNIŽKY O
ROUTE 66
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Literatúry, ktorá sa venuje Route 66, existuje nepreberné
množstvo. Postupne budeme náš zoznam rozširovať o knihy, ktoré
sme osobne čítali a môžeme ich vrelo odporučiť.

BILLY CONNOLY: BILLY CONNOLY
A JEHO ROUTE 66
Krásne rozprávanie o Route 66, ktoré vo mne vždy pri čítaní
prebudí túžbu znova na Route 66 vyraziť. Nie je to cestopis, ani
sprievodca, no i tak sa vynikajúco číta.

ANDY KRAUS: ROUTE 67
Andy napísal podobnú knižku ako Billy, veľmi osobnú, no stále
atraktívnu pre nezaujatého čitateľa. Odporúčam.

VÍT MOUDRÝ: EXPEDICE ROUTE 66
Poctivo napísaná, veľká, farebná a výpravná kniha za tie peniaze
stojí. Pomôže vám pred cestou nasať toľko informácií, koľko len
absorbujete.

JIM ROSS: SECRET ROUTE 66: A GUIDE TO THE
WEIRD, WONDERFUL, AND OBSCURE
Túto knihu mám mimoriadne rád, odhalí vám rôzne tajomstvá
Route 66

"MUST TO HAVE" KNIŽKY O ROUTE 66
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JIM HINCKLEY: THE ROUTE 66 ENCYCLOPEDIA
Jim Hinckley je jedna z najaktívnejších osobností na Route 66.
Napísal viacero kníh, pri kúpe ktorých rozhodne neurobíte chybu.

A. OLSEN RUSSELL: ROUTE 66 LOST & FOUND
Na Route 66 každý rok zanikne niekoľko historických miest.
V tejto knihe autor opisuje mnohé z nich aj s ich zaujímavými
príbehmi.

JIM HINCKLEY: 100 THINGS TO DO ON ROUTE
66 BEFORE YOU DIE
Stoprvá vec je jasná – kúpiť si túto knižku

"MUST TO HAVE" KNIŽKY O ROUTE 66
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NA ZÁVER
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KAŽDÝ Z NÁS JE INÝ A KAŽDÝ Z NÁS NÁJDE NA
ROUTE 66 TO SVOJE. UŽITE SI SVOJU JAZDU.
ZAŽITE NA ROUTE 66 TÚ OZAJSTNÚ SLOBODU,
S VETROM VO VLASOCH.
RIDE FREE!

FACEBOOK.COM/ROUTE66NAVIGATION

INSTAGRAM.COM/ROUTE66NAVIGATION

NA ZÁVER

