
 

 

Route 66 

 

Το Route 66 είναι ένας αυτοκινητόδρομος μήκους περίπου 3.500 χιλιομέτρων, που συνδέει το 

Σικάγο με τη Σάντα Μόνικα χαράσσοντας δρόμο από τις Κεντρικές στις Δυτικές Πολιτείες των 

ΗΠΑ. «Ο Κύριος Δρόμος της Αμερικής, «η Μητέρα των Δρόμων» κι «ο Δρόμος των Δρόμων» 

είναι λίγες μόνο από τις ονομασίες που έχουν δοθεί ανά τα χρόνια. Εγκαινιάστηκε το 1926 κι 

έκτοτε είναι ο σημαντικότερος αυτοκινητόδρομος της χώρας. Διασχίζει 8 πολιτείες κι είναι 

γεμάτος μοτέλ, εστιατόρια, βενζινάδικα και καταστήματα δώρων κι αναμνηστικών. Αυτές οι δύο 

λωρίδες ασφάλτου έγιναν σύμβολο για «μία νέα ζωή», τραγουδήθηκαν, έγιναν έμπνευση για 

ταινίες και μύθους. Εδώ γεννήθηκαν σημαντικά στοιχεία της αμερικανικής κουλτούρας, όπως οι 

νέον πινακίδες, τα drive-through εστιατόρια και τα drive-in σινεμά. Τις δεκαετίες του 1920 και 1930 

έγινε ο δρόμος διαφυγής για τους μεγαλύτερους εγκληματίες της χώρας, όπως ο Αλ Καπόνε, ο 

Ντίλινγκερ, η Μπόνι κι ο Κλάιντ. Επικίνδυνος και γοητευτικός, αυτός ο δρόμος προσελκύει 

ταξιδιώτες που θέλουν να γνωρίσουν την αμερικανική επαρχεία. Εμπνέει ευρηματικά ταξίδια. 

Ταξίδια με σκοπό την ανακάλυψη του άγνωστου, που μόνο οι τολμηροί μπορούν να 

ακολουθήσουν. 

 

 

 

 

 

 

 



Πότε αξίζει να πάτε; 
Οι περισσότεροι ταξιδιώτες που ακολουθούν το Route 66, επιλέγουν να πραγματοποιήσουν 

αυτή την οδική εκδρομή από τις αρχές Μαΐου μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Αυτοί οι μήνες 

παρουσιάζουν τις καλύτερες καιρικές συνθήκες σε όλο το μήκος της διαδρομής. 

 

 

 

 

Με μία ματιά 

 
 Γνωρίστε την αμερικανική επαρχεία 

 Εξερευνήστε το πανέμορφο Σικάγο 

 Ξεναγηθείτε στην ιστορική φυλακή Joliet 

 Ανακαλύψτε τις κρυμμένες ομορφιές του Σαιντ Λούις 

 Κάντε πεζοπορία στο Εθνικό Δάσος Mark Twain 

 Γνωρίστε το ιδιαίτερο Σπίνγκφιλντ 

 Βγάλτε φωτογραφίες στο Totem Pole Park 

 Επισκεφθείτε την εκλεκτική Οκλαχόμα Σίτυ 

 Εξερευνήστε το πολύχρωμο Cadillac Ranch 

 Δείτε το Αλμπουκέρκι από ένα αερόστατο 

 Επισκεφθείτε τον Μετεωρικό Κρατήρα της Αριζόνα 

 Ταξιδέψτε στο παρελθόν στην πόλη Σέλιγκμαν 

 Περιηγηθείτε στην πόλη – φάντασμα Calico 

 Απολαύστε το μπάνιο σας στις ονειρικές παραλίες του Λος Άντζελες. 

 

 

 

 

Πληροφορίες Προορισμού 

 

 Χώρα: Η.Π.Α. 

 Γλώσσα: Αγγλικά 

 Πολιτείες που διασχίζει: Ιλινόις, Μισούρι, Κάνσας, Οκλαχόμα, Τέξας, Νέο Μεξικό, Αριζόνα, 

Καλιφόρνια 

 Νόμισμα: Δολάρια Αμερικής 

 Διάρκεια πτήσης: περίπου 16 ώρες με ενδιάμεσο σταθμό για Λος Άντζελες και περίπου 

14 ώρες με ενδιάμεσο σταθμό για Σικάγο. 

 Μήκος αυτοκινητόδρομου: 3.628 χιλιόμετρα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Χάρτης Προορισμού 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χρήσιμες Πληροφορίες 

 
 Συνάλλαγμα:  Σας συμφέρει να κάνετε το συνάλλαγμά σας σε κάποιο ανταλλακτήριο 

πριν την αναχώρησή σας από την Ελλάδα. Στα συνεργαζόμενα καταστήματα Capital 

Exchange έχετε έκπτωση στο συνάλλαγμά σας. Φυσικά, μπορείτε να χρησιμοποιείτε και 

την πιστωτική ή χρεωστική σας κάρτα στα καταστήματα με τη σχετική ένδειξη. 

 Επικοινωνία:  Καλό θα ήταν, με την άφιξή σας στις ΗΠΑ, να προμηθευτείτε μία sim κάρτα 

από το αεροδρόμιο, καθώς τα κόστη περιαγωγής είναι αρκετά υψηλά*. Φυσικά, τα 

περισσότερα ξενοδοχεία, καφετέριες κι εστιατόρια διαθέτουν δωρεάν σύνδεση στο 

διαδίκτυο.  

 Διαδρομή: Αυτό το οδικό ταξίδι μπορεί να πραγματοποιηθεί με αφετηρία το Σικάγο και 

προορισμό τη Σάντα Μόνικα ή το αντίστροφο, χωρίς να παραλειφθεί κανένα από τα 

παρακάτω αξιοθέατα ή πόλεις. 

 
*Καθώς τα κόστη μεταβάλλονται, θα λάβετε πιο αναλυτικές πληροφορίες στον ταξιδιωτικό σας φάκελο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ιλινόις 
 

 

 Σικάγο – Θερμοκρασία  
 

Μήνας Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μά Ιούν Ιούλ Αύγ Σεπ Οκτ Νοέμ Δεκ 

Ελαχ(°C) -9 -7 -2 4 9 15 18 17 12 6 0 -6 

Μεγ(°C) -1 2 8 15 21 27 29 28 24 17 9 2 

 

 
 Σικάγο 

 

Αφετηρία αυτού το ταξιδιού είναι το Σικάγο, η «Πόλη 

των Ανέμων», στην πολιτεία Ιλινόις. Χτισμένο πάνω 

στον ομώνυμο ποταμό και τα παρακλάδια του, 

στις όχθες της λίμνης Μίσιγκαν, αποτελεί το 

σταυροδρόμι των Ηνωμένων Πολιτειών. Γνωστό κι 

ως “Πόλη των Ανέμων”, φιλοξένησε το διαβόητο 

Αλ Καπόνε κατά τη δεκαετία του ’20. Είναι γεμάτη 

μοναδικά αξιοθέατα που αξίζει να δείτε, όπως το 

Millennium Park  με το Bean και τον ουρανοξύστη 

Willis Tower με το γυάλινο μπαλκόνι. Εξερευνήστε το 

Ινστιτούτο Τέχνης του Σικάγο, το Field Museum και 

το Ενυδρείο Shedd. Αν είστε λάτρεις του NBA, αξίζει να παρακολουθήσετε έναν αγώνα μπάσκετ 

στο United Center. Μάθετε για τη μακρά ιστορία της μαφίας της πόλης σε μία από τις 

ξεναγήσεις που θα βρείτε. Μοναδική οπτική για να θαυμάσετε το Σικάγο είναι από μία 

κρουαζιέρα μέσα από τη λίμνη Μίσιγκαν ή τον ποταμό του Σικάγο. Για ατελείωτη διασκέδαση 

γεμάτη εκθέματα, βόλτες, πάρκα κι οικογενειακά αξιοθέατα, επισκεφθείτε το Navy Pier. 

 
 Old Joliet Prison 

 

Η φυλακή Joliet στο Ιλινόις λειτουργούσε από το 

1858 μέχρι το 2002. Έχει πρωταγωνιστήσει σε 

πολλές ταινίες και σειρές, όπως The Blues Brothers, 

White Heat και Prison Break. Από το 2018 ο χώρος 

είναι ανοιχτός για ξεναγήσεις. Δεν θυμίζει σε τίποτα 

άλλες φυλακές που μετατράπηκαν σε μουσεία. 

Εδώ όλα είναι στη θέση που τα άφησαν όταν 

έκλεισαν οι φυλακές. Οι ξεναγήσεις 

πραγματοποιούνται τόσο στο εσωτερικό του 

κτηρίου, όσο και στην αυλή. Το Old Joliet Prison 

λειτουργεί ως μουσείο από την άνοιξη μέχρι το 

φθινόπωρο. 

 

 

 

 

 

 

 



 Gemini Giant 

 

Το Gemini Giant είναι ένα άγαλμα στην πόλη 

Wilmington του Ιλινόις. Αυτό το άγαλμα ξεπερνάει 

τα 9 μέτρα ύψος και χτίστηκε τη δεκαετία του 1960. 

Πρόκειται για έναν άντρα που κρατάει στα χέρια 

του έναν πύραυλο, αναπαριστώντας τη γοητεία 

που ασκεί το διάστημα στους ανθρώπους.  Οι 

περισσότεροι ταξιδιώτες που ακολουθούν το 

Route 66 κάνουν μία στάση εδώ για να βγάλουν 

φωτογραφίες και να θαυμάσουν το όμορφο 

άγαλμα. 

 

 

 

 
 Odell Standard Oil Gas Station 

 

 

Το Standard Oil Gas Station στο Odell του Ιλινόις 

είναι ένας ιστορικός σταθμός κατά μήκος του 

Route 66. Χτίστηκε το 1932 κι εξυπηρέτησε 

ταξιδιώτες μέχρι το 1975, όπου κι ανακαινίστηκε. 

Σήμερα είναι καταχωρημένο στα Εθνικά Ιστορικά 

Μέρη των ΗΠΑ. Αξίζει σίγουρα μία στάση για να 

ξεκουραστείτε και να δείτε το βενζινάδικο – 

καφετέρια, αλλά και το κτήμα που το περιβάλλει. 

 

 

 

 Pontiac 

 

Η πόλη Pontiac είναι μία χαριτωμένη πόλη της 

αμερικανικής επαρχίας. Χαρακτηριστικό της κτήριο 

είναι το δημαρχείο που στέκει στο κέντρο της. Μία 

επίσκεψη αξίζει το Route 66 Museum της πόλης, 

ένα μουσείο γεμάτο εκθέματα του Bob Waldmire, 

καλλιτέχνη του Route 66. Εδώ θα βρείτε χάρτες και 

σχέδιά του, ένα σχολικό λεωφορείο που έχει 

μεταποιήσει και το κλασικό VW βαν  που 

χρησιμοποιούσε για να εξερευνάει τον 

αυτοκινητόδρομο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Cozy Dog Drive in 

 

Μπορεί το εξωτερικό να μην σας λέει και πολλά, 

ωστόσο αυτό το ταχυφαγάδικο είναι η γενέτειρα 

του corn dog. Ακόμη κι αν δεν το έχετε δοκιμάσει, 

σίγουρα έχετε δει να το τρώνε στις αμερικανικές 

ταινίες. Πρόκειται για λουκάνικο τυλιγμένο με ζύμη, 

τηγανισμένο, σε ξυλάκι. Ποιο θα μπορούσε να είναι 

καλύτερο μέρος να το δοκιμάσετε, από το μαγαζί 

που το έφτιαξε; 

 

 

 

 

Νυχτερινή Διασκέδαση: Για ένα χαλαρό ποτό ή για ξενύχτι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες στο 

Σικάγο, επισκεφθείτε τις περιοχές River North, Lake View κι Uptown. Η πόλη φιλοξενεί σόου και 

παραστάσεις ταχυδακτυλουργικών, μουσικές σκηνές με ανερχόμενους τραγουδιστές και 

μουσεία που παραμένουν ανοιχτά μέχρι αργά το βράδυ. 

 

Μήκος που θα διανύσετε στο Ιλινόις: 484 χιλιόμετρα 

 

 

 

Μισούρι 
 

 

 

 Σαιντ Λούις – Θερμοκρασία  
 

Μήνας Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μά Ιούν Ιούλ Αύγ Σεπ Οκτ Νοέμ Δεκ 

Ελαχ(°C) -6 -4 0 7 13 12 20 19 15 8 2 -3 

Μεγ(°C) 5 7 12 19 25 30 32 31 27 21 13 6 

 

 

 Σαιντ Λούις 

 

Το Σαιντ Λούις, η «πύλη εισόδου προς τη Δύση», 

είναι η μεγαλύτερη πόλη του Μισούρι, γνωστή για 

το εμβληματικό Gateway Arch, ύψος 192 μέτρων. 

Είναι γεμάτο πανέμορφα αξιοθέατα, όπως ο 

ζωολογικός κήπος, το μοναδικό City Museum St. 

Louis, το ενυδρείο και το διαδραστικό παιδικό 

μουσείο Magic House. Στην περιοχή Eureka, το Six 

Flags είναι ένα θεματικό πάρκο με περισσότερες 

από 40 δραστηριότητες εμπνευσμένες από ήρωες 

και ταινίες. Καθ’ όλη τη διάρκεια της άνοιξης και 

του καλοκαιριού μπορείτε να παρακολουθήσετε 

έναν αγώνα μπέιζμπολ των παγκόσμιων πρωταθλητών St. Louis Cardinals, στο στάδιο Busch. 

Απολαύστε μία βόλτα στη φύση στο Βοτανικό Κήπο ή στο Forest Park. 

 



 Meramec Caverns 

 

Το Meramec Caverns είναι ένα σύστημα 

σπηλαίων μήκους περίπου 7,5 χιλιομέτρων, το 

οποίο δημιουργήθηκε από τη διάβρωση του νερού 

κατά το πέρασμα εκατομμυρίων χρόνων. Διαθέτει 

επτά επίπεδα, η ξενάγηση των οποίων θα σας 

καταπλήξει. Ένα από τα πιο διάσημα αξιοθέατα 

εδώ είναι το Δωμάτιο Κρασιού με το γνωστό 

Τραπέζι Κρασιού, ύψους 1,8 μέτρων. Εκπληκτικό 

είναι και το Δωμάτιο Καθρεφτών, που διαθέτει μία 

λίμνη βάθους περίπου μισού μέτρου που 

αντανακλά την οροφή του σπηλαίου.  

 

 

 
 Bob’s Gasoline Alley 

 

Η μεγαλύτερη συλλογή ιστορικών αναμνηστικών 

μηχανοκίνητων οχημάτων του Route 66 ξεκίνησε το 

1995 από τον Bob Mullen και τη σύζυγό του. Εδώ 

θα δείτε πινακίδες, αυτοκίνητα της δεκαετίας του 

’50 και του ’60 κι αμέτρητα αναμνηστικά από τον 

αυτοκινητόδρομο. Οι λάτρεις των αυτοκινήτων δεν 

μπορούν να αντισταθούν στον πειρασμό να το 

εξερευνήσουν.  

 

 

 

 

 

 

 Fanning 66 Outpost 

 

Το Fanning 66 Outpost βρίσκεται μιάμιση ώρα έξω 

από το Σαιντ Λούις. Είναι από τις πιο συνηθισμένες 

στάσεις για τους ταξιδιώτες που ακολουθούν το 

Route 66 και σίγουρα αξίζει να το επισκεφθείτε. 

Πρόκειται για ένα μίνι μάρκετ που διαθέτει μία 

τεράστια κουνιστή καρέκλα, ιδανική για μοναδικές 

φωτογραφίες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 John’s Modern Cabins 

 

Αυτά τα ξύλινα σπίτια χτίστηκαν το 1931 ως μέρος 

μίας νέας πόλης. Όμως 5 χρόνια αργότερα, ο 

δρόμος που περνούσε μπροστά από τα σπίτια 

σχεδιάστηκε ως μέρος της αρχικής διαδρομής του 

Route 66. Αν κι αγοράστηκαν το 1950 με σκοπό να 

ενοικιάζονται σε τουρίστες που διασχίζουν τη 

διαδρομή, εγκαταλείφθηκαν λίγο αργότερα. 

Σήμερα, οι ταξιδιωτικοί οδηγοί τη χαρακτηρίζουν 

πόλη φάντασμα, προσελκύοντας χιλιάδες 

τουρίστες που διασχίζουν το Route 66. 

 

 

 
 Εθνικό Δάσος Mark Twain 

 

Μισή ώρα εκτός του αυτοκινητόδρομου βρίσκεται 

το Εθνικό Δάσος Mark Twain. Διαθέτει μονοπάτια 

μήκους 1.207 χιλιομέτρων για πεζοπορία, ιππασία 

και ποδηλασία βουνού. Τα ποτάμια κι οι λίμνες που 

διαθέτει ενδείκνυνται για κανό και καγιάκ. Είναι μία 

όμορφη απόδραση στη φύση που θα σας 

χαλαρώσει. 

 

 

 

 

 Σπρίνγκφιλντ  

 

Αυτή η πόλη είναι γνωστό πως γέννησε το Route 

66 και συνδυάζει τη γοητεία της μικρής πόλης με 

τον ενθουσιασμό της μεγαλούπολης. Επισκεφθείτε 

το Bass Pro Shops Wonders of Wildlife Museum και 

το ενυδρείο της πόλης. Ο ζωολογικός κήπος 

Dickerson Park διαθέτει εντυπωσιακή συλλογή 

ζώων από όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων 

των τιγρών  της Μαλαισίας, των αφρικανικών 

ελεφάντων και των τσιτάχ. Το Μουσείο Τέχνης 

παρουσιάζει την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά 

του Μισούρι, ενώ το Wilson’s Creek Battlefield παρουσιάζει την κληρονομιά της εποχής του 

Εμφυλίου Πολέμου. Αξίζει να παρακολουθήσετε έναν αγώνα μπέιζμπολ των Springfield 

Cardinals στο Hammons Field. 

 

 

 

 

 

 
 



 Red Oak II 

 

Αυτή η - πολύ πραγματική, ωστόσο ψεύτικη - 

«πόλη – φάντασμα» χτίστηκε από τον Lowell Davis, 

με σκοπό να θυμίζει την πόλη στην οποία 

μεγάλωσε και καταστράφηκε κατά το Β’ 

Παγκόσμιο Πόλεμο. Το Red Oak II διαθέτει 

εστιατόριο, φυλακή, μεταλλουργείο, σούπερ 

μάρκετ, σχολείο, δημαρχείο και πολλά σπίτια. Ο 

δημιουργός της, αλλά κι η οικογένειά του, μένουν 

εδώ κι εξυπηρετούν τους τουρίστες που έρχονται 

να δουν αυτήν την παράξενη πόλη. 

 

 

 

 
 Joplin History & Mineral Museum 

 

Μιάμιση ώρα έξω από το Σπρίνγκφιλντ, το Joplin 

History & Mineral Museum είναι γεμάτο εκθέματα 

που βρέθηκαν στην περιοχή κι υπέροχες αντίκες. 

Στη συλλογή συμπεριλαμβάνεται ένα δόντι 

μαμούθ, περίεργα μπαστούνια, παλιοί καθρέφτες 

τσίρκου, αναμνηστικά των Μπόνι και Κλάιντ. 

Αφιερώστε λίγη ώρα σε αυτό το ασυνήθιστο 

μουσείο και δεν θα χάσετε τον χρόνο σας. 

 

 

 

 

 

 

Νυχτερινή Διασκέδαση: Το Σαιντ Λούις διαθέτει ιδιαίτερη νυχτερινή ζωή, με μπαρ κα κλαμπ 

συγκεντρωμένα στο Laclede’s Landing, στο Downtown, στο Midtown και στην πλατεία 

Lafayette. Αν πάλι βρίσκεστε στο Σπρίνγκφιλντ και θέλετε να απολαύσετε ένα ποτό, επιλέξτε την 

περιοχή Park Central Square. Εναλλακτικά, επιλέξτε το Uranus, μία περιοχή ανάμεσα στο Σαιντ 

Λούις και το Σπρίνγκφιλντ, γεμάτη νυχτερινά κέντρα. Συχνά φιλοξενεί φεστιβάλ. 

 

 

Μήκος που θα διανύσετε στο Μισούρι: 470 χιλιόμετρα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Κάνσας 
 

 

 Γκαλένα – Θερμοκρασία  
 

Μήνας Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μά Ιούν Ιούλ Αύγ Σεπ Οκτ Νοέμ Δεκ 

Ελαχ(°C) -4 -2 3 8 14 19 21 20 15 9 3 -2 

Μεγ(°C) 8 10 16 21 25 30 33 33 28 22 15 9 

 

 

 

 Γκαλένα 

 

Το Route 66 διασχίζει την πολιτεία του Κάνσας για 

μερικά μόνο χιλιόμετρα. Η πόλη Γκαλένα είναι η 

πρώτη που θα συναντήσετε με την είσοδό σας 

στην πολιτεία. Ίσως σας φανεί γνώριμη, καθώς 

από αυτήν εμπνεύστηκαν σκηνικά για την παιδική 

ταινία “Cars”. Μάλιστα θα δείτε και το αυτοκίνητο 

που ενέπνευσε έναν από τους χαρακτήρες της 

ταινίας. Η πόλη έχει τρία κύρια κτήρια κι όλα 

βρίσκονται στο δρόμο Main. Αν και πολλά από 

αυτά είναι παλιά, η γοητεία τους πηγάζει από την 

ηλικία τους.  

 

 
 Riverton 

 

Το Riverton είναι μία χαριτωμένη επαρχιακή πόλη 

του Κάνσας. Μονοκατοικίες με πράσινους κήπους 

και το Food Market που φιγουράρει στους χάρτες 

του Route 66 από τη δεκαετία του ’30 

χαρακτηρίζουν την πόλη. Εδώ βρίσκεται η ιστορική 

γέφυρα Rainbow, ένα από τα αξιοθέατα της 

πόλης. Η ηρεμία του Riverton την καθιστά ιδανική 

για μία στάση. 

 

 

 

 

Μήκος που θα διανύσετε στο Κάνσας: 19 χιλιόμετρα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Οκλαχόμα 
 

 

 Οκλαχόμα Σίτυ – Θερμοκρασία  
 

Μήνας Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μά Ιούν Ιούλ Αύγ Σεπ Οκτ Νοέμ Δεκ 

Ελαχ(°C) -3 -1 3 9 15 19 21 21 17 10 3 -1 

Μεγ(°C) 9 12 16 22 26 31 34 34 29 23 16 10 

 

 
 Coleman Theater 

 

Το Coleman Theater είναι ένας ιστορικός χώρος 

που φιλοξενεί παραστάσεις και κινηματογραφικές 

προβολές ταινιών. Βρίσκεται πάνω στο Route 66, 

στο Μαϊάμι στην Οκλαχόμα και χτίστηκε το 1929. 

Υπήρξε το πιο περίτεχνο θέατρο μεταξύ του Ντάλας 

και του Κάνσας Σίτυ. Εδώ θα δείτε όμορφες 

τοιχογραφίες, ένα εντυπωσιακό πιάνο με ουρά κι 

περίτεχνους πολυελαίους που θα κάνουν την 

επίσκεψή σας μοναδική. Οι ξεναγήσεις στο 

Coleman Theater περιλαμβάνουν τις ιστορίες του 

θρυλικού χώρου.  

 

 
 Totem Pole Park 

 

Αυτό το πάρκο περιλαμβάνει 11 αντικείμενα κι ένα 

κτήριο σε μία έκταση 57.000 τετραγωνικών μέτρων 

στο Rodger County. Τα έργα είναι του καλλιτέχνη 

Ed Galloway. Είναι καταχωρημένο στο Εθνικό 

Μητρώο Ιστορικών Μνημείων και διαθέτει το 

μεγαλύτερο πόλο τοτέμ στον κόσμο. Ζωντανά 

χρώματα κι έντονες φιγούρες χαρακτηρίζουν τα 

τοτέμ του πάρκου. Είναι μία από τις πιο δημοφιλείς 

στάσεις στο Route 66, καθώς οι ταξιδιώτες έχουν 

τη δυνατότητα να εξερευνήσουν αυτό το υπέροχο 

πάρκο και να χαλαρώσουν στις σκιές των 

δέντρων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Blue Whale of Catoosa 

 

Το Blue Whale of Catoosa είναι μία 

παραθαλάσσια δομή, ανατολικά της πόλης 

Catoosa της Οκλαχόμα. Έχει γίνει ένα από τα πιο 

αναγνωρίσιμα αξιοθέατα του Route 66 κι οι 

ταξιδιώτες δεν παραλείπουν να σταματήσουν για 

μερικές φωτογραφίες. Δημιουργήθηκε το 1970 

από τον Χιού Ντέιβις ως δώρο για τη σύζυγό του, 

Ζέλτα, η οποία έκανε συλλογή από φιγούρες 

φαλαινών. Αυτή η γαλάζια φάλαινα έγινε 

αγαπημένος τόπος κολύμβησης για ντόπιους και 

ταξιδιώτες του Route 66. Έχει άμμο, τραπέζια για 

πικνίκ και σωσίβια. 

 

 
 Golden Driller 

 

Το Golden Driller είναι ένα άγαλμα ύψος 23 μέτρων 

και βάρους 19.700 κιλών. Παρουσιάζει έναν 

εργάτη εξαγωγών πετρελαίου και βρίσκεται στην 

Τάλσα της Οκλαχόμα. Είναι το έκτο ψηλότερο 

άγαλμα στις ΗΠΑ και βρίσκεται μπροστά από το 

Tulsa Expo Center από το 1966. Το Μάιο του 2020 

αντικαταστάθηκε η ζώνη του αγάλματος που 

έγραφε Tulsa με μία που γράφει Tesla. Αυτό το 

άγαλμα είναι χαρακτηριστικό της πόλης κι αξίζει να 

το επισκεφθείτε και να βγάλετε φωτογραφίες σε 

αυτό. 

 

 

 Τάλσα 

 

Η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της πολιτείας, η Τάλσα 

κάποτε αποκαλούταν η «πρωτεύουσα του 

πετρελαίου», αφού βρισκόταν πάνω από τη 

μεγαλύτερη δεξαμενή «μαύρου χρυσού» στον 

κόσμο. Είναι γεμάτη αρ ντεκό κτήρια, αξιοθέατα και 

μία ζωντανή ιστορία. Εξερευνήστε την Greenwood 

Avenue, επισκεφθείτε το Philbrook, ξεναγηθείτε στο 

μουσείο Gilcrease και θαυμάστε την ιδιαίτερη 

αρχιτεκτονική του πύργου Prayer. Η πόλη είναι 

γεμάτη εκθέματα και μνημεία για το Route 66. 

Επισκεφθείτε το East Meets West Monument, το 

Buck Atom Space Cowboy, το Mother Road Market και το Meadow Gold Sign. 

 

 

 

 

 



 Arcadia Round Barn 

 

Το Arcadia Round Barn είναι καταχωρημένο στα 

Εθνικά Ιστορικά Μέρη των ΗΠΑ. Χτίστηκε το 1898 κι 

από την αρχή υπήρξε κέντρο της τοπικής 

κοινότητας. Αν και χτίστηκε ως αχυρώνας, 

φιλοξένησε πολλούς μουσικούς και χορευτές, 

καθώς είχε εξαιρετική ακουστική. Αποτελεί μία 

δημοφιλή στάση για τους ταξιδιώτες του Route 66. 

 

 

 

 

 

 
 Pop’s Soda Ranch 

 

Το Pop’s Soda Ranch είναι ένα αναψυκτήριο, 

εστιατόριο και βενζινάδικο στον αυτοκινητόδρομο. 

Σερβίρει πάνω από 700 είδη αναψυκτικών. Αυτό 

που το κάνει όμως ιδιαίτερο είναι μπουκάλι 

αναψυκτικού ύψους 20 μέτρων στο εξωτερικό του. 

Είναι ενισχυμένο με φώτα LED τα οποία ανάβουν το 

βράδυ, κάνοντάς το ένα πραγματικά μοναδικό 

θέαμα. Αξίζει σίγουρα να βγάλετε μία φωτογραφία 

δίπλα του. 

 

 

 

 

 Οκλαχόμα Σίτυ 

 

Η εκλεκτική Οκλαχόμα Σίτυ φιλοξενεί μερικές από τις 

καλύτερες ψυχαγωγικές δραστηριότητες, 

αξιοθέατα, εικονικά μπαρ, εστιατόρια και κλαμπ. Το 

φημισμένο Μουσείο Επιστημών της Οκλαχόμα 

είναι γεμάτο με εκθέματα και διασκέδαση για όλη 

την οικογένεια. Στο Ιστορικό Κέντρο τη Οκλαχόμα 

θα μάθετε για τη θρυλική ιστορία της πόλης. 

Εντυπωσιάζει το Μουσείο Οστεολογίας κι ο 

Καθεδρικός Ναός St. Joseph. Ώρες οικογενειακής 

διασκέδασης προσφέρει το White Water Bay και 

το Frontier City. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Cattlemen’s Steakhouse 

 

Μέσα στο Οκλαχόμα Σίτυ θα βρείτε το Cattlemen’s 

Steakhouse, ένα εστιατόριο που φημίζεται για τις 

μπριζόλες που φτιάχνει. Είναι ένα από τα καλύτερα 

steakhouse στις ΗΠΑ. Η διακόσμησή του θυμίζει 

καλό εστιατόριο του 16ου αιώνα και το φαγητό του 

είναι εξαιρετικό.  

 

 

 

 

 

 

 

Νυχτερινή Διασκέδαση: Η νυχτερινή διασκέδαση στην Οκλαχόμα Σίτυ είναι διάσπαρτη σε όλη την 

πόλη. Επιλέξτε τις περιοχές Bricktown, Midtown, The Plaza District, Uptown, Western Avenue, 

Film Row κι Asian District για μουσικές σκηνές, μπαρ, κλαμπ κι εστιατόρια. 

 

Μήκος που θα διανύσετε στην Οκλαχόμα: 605 χιλιόμετρα 

 

 

 

Τέξας 
 

 

 Αμαρίλλο – Θερμοκρασία  
 

Μήνας Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μά Ιούν Ιούλ Αύγ Σεπ Οκτ Νοέμ Δεκ 

Ελαχ(°C) -5 -3 0 5 11 16 18 17 13 7 0 -4 

Μεγ(°C) 10 12 17 22 26 31 33 32 28 23 15 11 

 

 

 

 Tower Station & U-Drop Inn Cafe 

 

Μόλις περάσετε τα σύνορα της πολιτείας και μπείτε 

στο Τέξας, θα συναντήσετε αυτή την εικονική 

καφετέρια - βενζινάδικο. Χτισμένη το 1936, είναι 

ανορθόδοξο παράδειγμα αρ ντεκό αρχιτεκτονικής 

εφαρμοσμένο σε ένα βενζινάδικο κι εστιατόριο. Το 

1997 καταχωρήθηκε στο Εθνικό Μητρώο 

Ιστορικών Μνημείων κι ανακαινίστηκε. Σήμερα 

στεγάζει μουσείο, κατάστημα δώρων, το εμπορικό 

επιμελητήριο της πόλης, ενώ λειτουργεί κι ως 

κέντρο επισκεπτών και βενζινάδικο. Έχει 

πρωταγωνιστήσει σε ταινίες με φόντο το Route 66 

κι είναι ιδανικό για μία στάση. 

 

 



 
 Devil’s Rope and Route 66 Museum 

 

Αυτό το μουσείο βρίσκεται στο McLean του Τέξας 

κι άνοιξε το 1991. Επικεντρώνεται στα 

συρματοπλέγματα και την ιστορία τους, 

διαθέτοντας τη μεγαλύτερη συλλογή εκθεμάτων 

αυτού του είδους. Διαθέτει εκθέματα και συλλογές 

από όλες τις ΗΠΑ, μία βιβλιοθήκη με εκτεταμένη 

συλλογή σχετικών εγγράφων, μία έκθεση με 

αντικείμενα από το dust bowl - μία καταιγίδα 

σκόνης που έπληξε τις ΗΠΑ και τον Καναδά τη 

δεκαετία του ’30 - κι εκθέματα από πολέμους. Το 

μουσείο αυτό χτίστηκε ειδικά για τους ταξιδιώτες 

που ακολουθούν το Route 66. 

 

 
 The Big Texan 

 

Το The Big Texan είναι ένα εστιατόριο στο Route 66, 

λίγο έξω από το Αμαρίλλο. Είναι μία από τις πιο 

δημοφιλείς στάσεις στο Τέξας, με εξαιρετικό 

φαγητό, πολλά είδη μπύρας και μεγάλη ποικιλία σε 

κοκτέιλ. Ο λόγος που φημίζεται αυτό το εστιατόριο 

είναι η «Πρόκληση της μπριζόλας 2 κιλών». 

Ελάχιστοι έχουν καταφέρει να την καταναλώσουν 

στην απαιτούμενη ώρα, ωστόσο αρκετοί 

ταξιδιώτες αρέσκονται σε τέτοιου είδους 

προκλήσεις. 

 

 

 

 Αμαρίλλο 

 

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για την Άγρια 

Δύση της Αμερικής, τότε η πόλη Αμαρίλλο αποτελεί 

το ιδανικό μέρος για να εξερευνήσετε. Η περιοχή 

Route 66 της πόλης είναι γεμάτη ιστορικά κτήρια, 

γκαλερί και μαγαζιά. Εξερευνήστε το Don 

Harrington Discovery Center and Space Theater 

και το Ιστορικό Μουσείο. Περπατήστε στο Βοτανικό 

Κήπο και διασκεδάστε στις νεροτσουλήθρες του 

Splash Amarillo. Λίγο έξω από το «κίτρινο ρόδο του 

Τέξας», όπως χαρακτηρίζεται, βρίσκεται το Palo 

Duro Canyon State Park, ένα από τα πιο όμορφα 

αξιοθέατα, όχι μόνο του Τέξας, αλλά όλων των ΗΠΑ. Έχει το δεύτερο μεγαλύτερο κρατήρα στην 

Αμερική και μπορείτε να πάτε για πεζοπορία και ποδηλασία.  

 

 

 

 



 Leaning Tower of Britten 

 

Το Leaning Tower of Britten (γνωστό κι ως Leaning 

Tower of Texas) είναι μία δεξαμενή νερού στο 

Groom του Τέξας. Αν και κάποτε ήταν λειτουργική, 

μετατράπηκε σε διαφημιστική πινακίδα. Αυτό που 

το κάνει ιδιαίτερο είναι η κλίση του, για την οποία 

σταματάνε οι ταξιδιώτες του Route 66 για να 

βγάλουν ευφάνταστες φωτογραφίες. 

 

 

 
 Cadillac Ranch 

 

Το Cadillac Ranch είναι από τα πιο διάσημα έργα 

της χώρας κι ιδρύθηκε το 1974 από μία ομάδα 

καλλιτεχνών της περιοχής. Βρίσκεται ακριβώς έξω 

από το Αμαρίλλο, κατά μήκος του Route 66 κι 

αποτελείται από 10 αυτοκίνητα Cadillac που είναι 

βυθισμένα κατά το ήμισυ στη γη του Τέξας. Τα 

αυτοκίνητα στην αρχική τους μορφή ήταν 

μονόχρωμα. Όμως, με την πάροδο του χρόνου οι 

επισκέπτες άφηναν το δικό τους σημάδι σε αυτά. 

Σήμερα αυτή η ταραχή χρωμάτων και γκράφιτι 

προσδίδει μόνο γοητεία σε αυτό το αξιοθέατο. Μία 

από τις πιο όμορφες στάσεις που θα πραγματοποιήσετε είναι αυτή στο Cadillac Ranch, γι’ 

αυτό μην την παραλείψετε. 

 

 

 Midpoint Cafe 

 

Το Midpoint Café είναι ένα εστιατόριο, καφετέρια, 

μαγαζί με σουβενίρ κι αντίκες στο Adrian του Τέξας. 

Στο συναρπαστικό στο μέρος αυτό όμως είναι πως 

βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο του Route 66, 

απέχοντας τα ίδια χιλιόμετρα από το Σικάγο και τη 

Σάντα Μόνικα. Χαλαρώστε με έναν καφέ ή γευμα, 

ψωνίστε τα σουβενίρ σας κι απολαύστε το: έχετε 

διανύσει τη μισή διαδρομή! 

 

 

 

 

Νυχτερινή Διασκέδαση: Το Αμαρίλλο είναι μία μικρή πόλη. Διάσπαρτα στους δρόμους της θα 

βρείτε μπαρ, κλαμπ, εστιατόρια και μουσικές σκηνές για να περάσετε όμορφα το βράδυ σας. 

 

Μήκος που θα διανύσετε στο Τέξας: 286 χιλιόμετρα 

 

 

 



 

Νέο Μεξικό 
 

 

 Αλμπουκέρκη – Θερμοκρασία  
 

Μήνας Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μά Ιούν Ιούλ Αύγ Σεπ Οκτ Νοέμ Δεκ 

Ελαχ(°C) -6 -3 0 3 9 14 17 16 12 5 -1 -5 

Μεγ(°C) 10 13 17 22 27 33 34 33 29 23 15 10 

 

 

 

 Τουκουμκάρι 

 

Το Τουκουμκάρι, στην κομητεία Quay, είναι γεμάτο 

βίντατζ μοτέλ, εστιατόρια και καταστήματα με είδη 

δώρων χτισμένα κατά το 1930 – 1950 που 

λειτουργούν ακόμα. Ένα από τα πιο γνωστά μοτέλ 

είναι το Blue Swallow Motel, το οποίο θυμίζει αυτά 

που βλέπουμε στις αμερικανικές ταινίες. Αξίζει να 

περιηγηθείτε στο Ιστορικό Μουσείο και στο New 

Mexico Route 66 Museum. Εναλλακτικά, μπορείτε 

να πάτε για ψάρεμα ή απλά βόλτα με βάρκα στις 

λίμνες Ute και Conchas του State Park. Η πόλη 

είναι γεμάτη νέον πινακίδες που θα σας 

ενθουσιάσουν. 

 

 

 Blue Hole 

 

Αν επιλέξετε να διασχίσετε το Route 66 κατά τους 

θερινούς μήνες, τότε σίγουρα θα θέλετε να κάνετε 

μία βουτιά σε δροσερά νερά. Το Blue Hole είναι μία 

λίμνη με καθαρό, κρύο νερό στην οποία 

σταματούν οι ταξιδιώτες για να δροσιστούν. 

Διαθέτει ράμπα για μακροβούτια κι εγγυάται 

στιγμές διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Είναι 

ιδανική για ένα σύντομο, ευχάριστο και δροσιστικό 

διάλειμμα από την εξερεύνηση της αμερικανικής 

επαρχίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Μουσείο Tinkertown 

 

Αυτό το μουσείο είναι ανοιχτό από 1 Απριλίου 

μέχρι 1 Νοεμβρίου και βρίσκεται στο Turquoise Trail, 

στο δρόμο προς το Sandia Crest. Είναι ένα 

μουσείο λαϊκής τέχνης που δημιουργήθηκε πριν 

από 40 χρόνια από τον Ross Ward. Οι 

μικροσκοπικές, ξυλόγλυπτες μορφές τους 

παρουσιάζονται στο Μουσείο Tinkertown, 

συμπεριλαμβανομένης μίας πόλης – μινιατούρα 

της δύσης του 1880. Αυτό το μουσείο 22 δωματίων 

δείχνει την ιδιοφυΐα και το έργο ζωής ενός 

ανθρώπου.  

 

 

 

 Αλμπουκέρκη 

 

Αυτή η πόλη είναι βυθισμένη ανάμεσα σε 

αμέτρητες φυσικές ομορφιές, όπως τα βουνά 

Sandia στην ανατολική πλευρά κι ο ποταμός Ρίο 

Γκράντε που τη διασχίζει. Φιλοξενεί το διεθνές 

φεστιβάλ αερόστατων που προσελκύει επισκέπτες 

από όλο τον κόσμο. Το Πολιτιστικό Κέντρο Indian 

Pueblo και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας κι 

Επιστήμης συναρπάζουν τους ταξιδιώτες. Για 

ατελείωτες ώρες διασκέδασης, κατευθυνθείτε στο 

θεματικό πάρκο Cliff. Αν σας αρέσουν τα φίδια, 

επισκεφθείτε το Μουσείο Rattlesnake, αφιερωμένο 

σε αυτά τα ερπετά, κι ιδίως στους κροταλίες. 

Φυσικά εδώ αξίζει να δείτε την πόλη από ένα αερόστατο, μία από τις πιο έντονες εμπειρίες του 

ταξιδίου.  

 

 

Νυχτερινή Διασκέδαση: Το Τουκουμκάρι είναι μία μικρή πόλη. Τα σημεία που μπορείτε να 

διασκεδάσετε βρίσκονται διάσπαρτα σε αυτήν. Στο Αλμπουκέρκη θα βρείτε μεγαλύτερη ποικιλία 

σε μέρη ιδανικά για τη βραδινή σας έξοδο. Το Downtown και το Nob Hill είναι γεμάτα μπαρ και 

μουσικές σκηνές. Αν αισθάνεστε τυχεροί, η πόλη διαθέτει καζίνο.  

 

Μήκος που θα διανύσετε στο Νέο Μεξικό: 610 χιλιόμετρα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Αριζόνα 
 

 

 Φλάγκσταφ – Θερμοκρασία  
 

Μήνας Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μά Ιούν Ιούλ Αύγ Σεπ Οκτ Νοέμ Δεκ 

Ελαχ(°C) -9 -7 -5 -2 2 6 10 10 6 0 -5 -8 

Μεγ(°C) 6 8 10 15 20 26 28 26 23 18 11 6 

 

 

 Εθνικό Πάρκο Απολιθωμένου Δάσους 

 

Το Εθνικό Πάρκο Απολιθωμένου Δάσους φιλοξενεί 

απολιθώματα ηλικίας άνω των 200 εκατομμυρίων 

ετών. Διαθέτει μία από τις μεγαλύτερες και πιο 

όμορφες συγκεντρώσεις απολιθωμένου ξύλου κι 

αρχαιολογικούς χώρους που θυμίζουν έρημο. 

Αξίζει να σταματήσετε στο κέντρο επισκεπτών 

Painted Desert, να οδηγήσετε στο Blue Mesa Road 

και να σταματήσετε στο Μουσείο Rainbow Forest. 

Εδώ μπορείτε να πάτε για πεζοπορία, ποδηλασία, 

να ιππεύσετε άλογα ή να εξερευνήσετε το πάρκο με 

το αυτοκίνητό σας. 

 

 
 Holbrook 

 

Το Holbrook, αν και μικρή πόλη, έχει πολλά 

ενδιαφέροντα μέρη για να επισκεφθείτε κι υπέροχα 

πράγματα για να κάνετε. Ξεκινήστε την εξερεύνησή 

της από το Ιστορικό Μουσείο της Κομητείας 

Navajo. Για στιγμές γεμάτες διασκέδαση και 

δεινοσαύρους για όλη την οικογένεια, 

κατευθυνθείτε προς το Painted Desert Indian 

Center. Μία από τις πιο γνωστές εικόνες της 

πόλης είναι αυτή του μοτέλ Wigwam Village #6, τα 

δωμάτια του οποίου είναι στο σχήμα σκηνών 

Teepee. Για το βράδυ, επισκεφθείτε κάποιο σαλούν 

κι απολαύστε το ποτό σας στην Άγρια Δύση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Winslow 

 

Οι λάτρεις της ροκ μουσικής σίγουρα 

αναγνωρίζουν το όνομα της πόλης, καθώς για 

αυτήν τραγούδησαν οι Eagles το “Take it Easy”. 

Μάλιστα, η πόλη έχει αγάλματα των τραγουδιστών 

στο Standin on the Corner Park.Εξερευνήστε το 

Εθνικό Πάρκο Homolovi και το μουσείο Old Trails. 

Δοκιμάστε μεξικανικό φαγητό στο E&O Kitchen. Οι 

επισκέπτες της πόλης ενθουσιάζονται με το Two 

Guns, μία εγκαταλελειμμένη πόλη. Εδώ θα μάθετε 

την ιστορία της, θα βγάλετε καταπληκτικές 

φωτογραφίες και θα ψωνίσετε τα σουβενίρ σας. 

 

 

 Μετεωρικός Κρατήρας της Αριζόνα 

 

Πρόκειται για τον καλύτερα διατηρημένο μετεωρικό 

κρατήρα στον κόσμο. Είναι το εντυπωσιακό 

αποτέλεσμα μίας σύγκρουσης που συγκλόνισε τη 

Νοτιοδυτική Αμερική πριν από περίπου 50.000 

χρόνια με την ενέργεια περισσότερων από 20 

εκατομμύρια τόνων ΤΝΤ. Μία επίσκεψη εδώ 

προσφέρει μία εκπαιδευτική εμπειρία σε ένα 

όμορφο, φυσικό περιβάλλον. Επισκεφθείτε το 

Κέντρο Επισκεπτών του Μετεωρικού Κρατήρα που 

βρίσκεται στο χείλος του. Διαθέτει αίθουσα 

προβολής ταινιών, εσωτερική θέα, αντικείμενα κι 

εκθέματα από τον κρατήρα. 

 

 

 Twin Arrows 

 

Τα Twin Arrows  είναι ακριβώς αυτό που 

φαντάζεστε: δύο βέλη καρφωμένα στη γη. 

Βρίσκονται ανάμεσα στις πόλεις Wislow και 

Φράγκσταφ της Αριζόνα, πάνω στο Route 66. Αν 

και δεν έχετε να δείτε πολλά από τη γύρω περιοχή, 

είναι ένα ωραίο θέαμα δίπλα στο οποίο αξίζει να 

φωτογραφηθείτε.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Φλάγκσταφ 

 

Το ιστορικό και καταπράσινο Φλάγκσταφ 

βρίσκεται στη Βόρεια Αριζόνα, σε υψόμετρο 

περίπου 2 χιλιομέτρων. Περιτριγυρισμένο από 

φυσικά αξιοθέατα, μνημεία και το μεγαλύτερο 

πευκόδασος ponderosa στον κόσμο, είναι 

εξαιρετική τοποθεσία για σπορ και περιπέτειες, 

πεζοπορία, κάμπινγκ και σκι. Το Ιστορικό Κέντρο 

της πόλης ασκεί μοναδική γοητεία στους 

επισκέπτες. Τις ηλιόλουστες μέρες οι ντόπιοι 

επιλέγουν το Wheeler Park για πικνίκ και 

χαλάρωση. Η Πλατεία Heritage είναι το κέντρο της 

διασκέδασης, με ζωντανή μουσική, φεστιβάλ κι υπαίθρια σινεμά. Για να απολαύσετε το 

νυχτερινό ουρανό, επισκεφθείτε το Lowell Observatory, όπου ανακαλύφθηκε ο πλανήτης 

Πλούτωνας. 

 

 

 Williams 

 

Από αυτή τη χαριτωμένη, επαρχιακή πόλη θα 

ξεκινήσετε το ταξίδι σας για το Γκραντ Κάνυον. Πριν 

την αναχώρησή σας όμως, αξίζει να κάνετε μερικές 

στάσεις για να την γνωρίσετε. Θαυμάστε το 

Williams Depot, ταΐστε ένα ελάφι στο Grand 

Canyon Deer Farm, επισκεφθείτε το μουσείο Pete’s 

Route 66 Gas Station και δείτε από κοντά μερικά 

αεροπλάνα στο μουσείο Fame Air. Είναι μία πόλη 

με ευχάριστο κλίμα, φιλικούς ανθρώπους κι 

όμορφους δρόμους. 

 

 

 Γκραντ Κάνυον 

 

Αν και λίγο εκτός διαδρομής, είναι μία εξαιρετική 

ευκαιρία να επισκεφθείτε το Γκραντ Κάνυον. 

Σμιλεύτηκε μέσα στους αιώνες από τον ποταμό 

Κολοράντο και τους ανέμους. Το Μεγάλο Φαράγγι 

είναι ίσως το σημαντικότερο γεωλογικό φαινόμενο 

σε όλη την Αμερική. Τα χρώματά του είναι αχνά, το 

μέγεθός του εξωπραγματικό κι η θέα του 

εκπληκτική. Πραγματοποιήστε πτήση με 

ελικόπτερο, περπατήστε στη γυάλινη γέφυρα 

Skywalk, κάντε ράφτινγκ στον ποταμό Κολοράντο 

και μάθετε για την ιστορία των Ινδιάνων Hualapai. 

 

 

 

 

 

 



 Angel Delgedillo 

 

Το μπαρμπέρικο του Angel Delgedillo είναι από τις 

πιο κλασικές στάσεις του Route 66. Το μαγαζί είναι 

γεμάτο αναμνηστικά και φωτογραφίες, ενώ ο 

κύριος Delgedillo έχει αμέτρητες ιστορίες να σας 

πει από όσα έχει ακούσει τόσα χρόνια από τους 

ταξιδιώτες που σταματούν σε αυτόν. Πρόκειται για 

έναν γλυκύτατο κύριο κι ένα χαριτωμένο μαγαζί, 

στους οποίους αξίζει να αφιερώσετε λίγο από τον 

χρόνο σας. 

 

 

 Σέλιγκμαν, Κίνγκμαν 

  

Αυτές τις δύο πόλεις διασχίζει το Route 66 κι είναι 

χαρακτηριστικό παράδειγμα της αμερικανικής 

επαρχίας. Συχνά χαρακτηρίζονται ως 

χρονοκάψουλες, καθώς μεταφέρουν αναλλοίωτο 

το χαρακτήρα τους μέσα στα χρόνια. Περιηγηθείτε 

στο Μουσείο Return to the 50’s κι επισκεφθείτε τα 

ιδιαίτερα μαγαζιά στο Σέλιγκμαν. Το Κίνγκμαν είναι 

μία πόλη με παράδοση στο κρασί. Για αυτό θα 

βρείτε πολλά οινοποιία και κελάρια. Εδώ βρίσκεται 

και το αποστακτήριο ρουμιού Desert Diamond, το 

οποίο προσφέρει ξεναγήσεις και γευσιγνωσία. 

 

 

 

 Oatman 

 

Η πόλη Oatman  μοιάζει σαν βγαλμένη κατευθείαν 

από ταινία western. Οι δρόμοι της είναι γεμάτη 

γαϊδουράκια. Διαθέτει μία παλιά φυλακή για να 

επισκεφθείτε κι ένα μικρό ορυχείο.  Νιώστε 

καουμπόηδες πίνοντας το ποτό σας σε ένα από τα 

αμέτρητα σαλούν της πόλης κι εξερευνήστε την 

Άγρια Δύση. Εδώ βρίσκονται και τα Black 

Mountains, ένα από τα πιο όμορφα φυσικά 

θεάματα του ταξιδιού σας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Λας Βέγκας 

 

Το Λας Βέγκας βρίσκεται στην πολιτεία της Νεβάδα. 

Αν και δεν το διασχίζει το Route 66, η απόσταση 

που το χωρίζει από αυτό είναι τέτοια που επιτρέπει 

μία μικρή παράκαμψη. Το φαντασμαγορικό Λας 

Βέγκας είναι η πόλη της αμαρτίας και των 

πειρασμών, η πρωτεύουσα του τζόγου, της 

διασκέδασης και των γάμων. Είναι γεμάτο 

ξενοδοχεία και καζίνο με θέμα το ρομαντισμό, το 

μυστήριο και φυσικά, τις πιο μεγάλες πόλεις του 

κόσμου. Εξερευνήστε το Mob Museum, οδηγήστε 

αυτοκίνητα κούρσας και φωτογραφηθείτε στη 

φημισμένη πινακίδα. Δείτε φαντασμαγορικές παραστάσεις μαγείας και συναυλίες. Μόλις πέσει η 

νύχτα πετάξτε με ελικόπτερο πάνω από μία εκ των πιο φωταγωγημένων πόλεων στον κόσμο. 

 

 

Νυχτερινή Διασκέδαση: Το Φλάγκσταφ είναι μία πόλη γεμάτη μπαρ, ωστόσο δεν υπάρχει κάποια 

συγκεκριμένη περιοχή στην οποία θα πάτε για να διασκεδάσετε. Τα νυχτερινά κέντρα είναι 

απλωμένα σε όλη την πόλη. Το ίδιο ισχύει για το Σέλιγκμαν και για το Κίνγκμαν. Το Λας Βέγκας 

είναι η πρωτεύουσα της διασκέδασης. Όλα τα ξενοδοχεία της διαθέτουν κλαμπ και μπαρ. 

 

Μήκος που θα διανύσετε στην Αριζόνα: 645 χιλιόμετρα (χωρίς την επίσκεψη στο Γκραντ Κάνυον 

και το Λας Βέγκας). 

 

 

 

Καλιφόρνια 
 

 

 Λος Άντζελες – Θερμοκρασία  
 

Μήνας Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μά Ιούν Ιούλ Αύγ Σεπ Οκτ Νοέμ Δεκ 

Ελαχ(°C) 9 10 11 12 14 16 18 18 17 15 11 9 

Μεγ(°C) 20 20 21 23 24 26 28 29 28 26 23 20 

 

 
 Calico 

 

Το Calico είναι μία πόλη – φάντασμα κι υπήρξε 

πρώην πόλη εξόρυξης αργύρου. Χτίστηκε το 1881 

κι είχε 3.500 κατοίκους. Ωστόσο η παρακμή δεν 

άργησε να έρθει κι έτσι, στις αρχές του 20ου αιώνα 

είχε ερημωθεί. Ανακαινίστηκε και σήμερα είναι 

ανοιχτή για το κοινό ως κομητειακό πάρκο και 

μουσείο της Άγριας Δύσης παγωμένο στο χρόνο. 

Αποτελεί ιστορικό ορόσημο και μία υπενθύμιση της 

ελπίδας των ανθρώπων που κάποτε 

ακολουθούσαν τα όνειρά τους μέχρι τα σύνορα 

της πολιτείας. 



 Route 66 Mother Road Museum 

 

Το Route 66 είναι γεμάτο με μουσεία αφιερωμένα 

σε αυτό. Η επιλογή των καλύτερων είναι δύσκολη, 

ωστόσο αυτό σίγουρα δεν πρέπει να το χάσετε. 

Βρίσκεται στην πόλη Barstow κι εκθέτει 

φωτογραφικό υλικό κι αντικείμενα σχετικά με τη 

θρυλική διαδρομή. Τα εκθέματα αφορούν τα 

πρώιμα στάδια του Route 66, τον τρόπο που 

χτίστηκε, αμαξοστοιχίες, επιχειρήσεις κι αξιοθέατα 

που θα βρείτε στη διαδρομή. 

 

 

 

 Elmer Long’s Bottle Tree Ranch 

 

Αυτό το ράντζο περιλαμβάνει το πάθος ενός 

ανθρώπου για δημιουργία κι έκθεση κάτι 

πραγματικά μοναδικού. Είναι κυριολεκτικά ένα 

δάσος με δέντρα από μπουκάλια. Βρίσκεται κατά 

μήκος του Route 66, στην καρδιά της Καλιφόρνια. 

Είναι ένα μέρος πολύχρωμο και ξεχωριστό που θα 

σας ενθουσιάσει. Εδώ θα βγάλετε αμέτρητες 

φωτογραφίες. Εκτός από το γεγονός ότι είναι μία 

όμορφη γκαλερί, τα μπουκάλια δίνουν μία γλυκιά 

μελωδία όταν φυσάει ο αέρας.  

 

 

 

 Λος Άνζτελες 

 

Η «Πόλη των Αγγέλων». Η «Μέκκα της showbiz». Η 

πόλη των σταρ και των Όσκαρ. Είναι χτισμένη σε 

μία κοιλάδα ανάμεσα σε οροσειρές, δάση, έρημο 

και τον Ειρηνικό Ωκεανό. Θαυμάστε τα 

αποτυπώματα των αστέρων, περπατήστε στο 

Walk of Fame, ψωνίστε στο Μπέβερλι Χιλς και 

διασκεδάστε στα γνωστά νυχτερινά κέντρα. 

Περιοχές όπως η Τσάινα Τάουν, το Λίτλ Τόκυο, το 

Ρόντεο Ντράιβ και το Μπελ Ερ θα σας μείνουν 

σίγουρα αξέχαστες. Φωτογραφίστε το Hollywood 

Sign, διασκεδάστε στην Disneyland και στα 

Universal Studios κι απολαύστε το μπάνιο σας στις ειδυλλιακές παραλίες του. Το Route 66 

ολοκληρώνεται στην παραλιακή περιοχή Σάντα Μόνικα με τη γνωστή προβλήτα. 

 

Νυχτερινή Διασκέδαση: Το Λος Άντζελες είναι γεμάτο μέρη για να απολαύσετε το ποτό σας και 

να διασκεδάσετε. Οι πιο γνωστές είναι η West Hollywood, η Hermosa Beach κι η Venice. Εδώ θα 

βρείτε μπαρ για να απολαύσετε το κρασί σας, τζαζ μπαρ, κλαμπ γεμάτα κόσμο κι υπερπολυτελή 

πάρτυ. 

 

Μήκος που θα διανύσετε στην Καλιφόρνια: 507 χιλιόμετρα  


