
 

          
 
www.travel2america.nl   mail: info@travel2america.nl    phone: (+31) 346 769003 
 
 
Route: Williams – Seligman – Route 66 - Kingman – Hoover Dam - Las Vegas, 
375 km. 
 
Volg de I-40 west 30 km tot aan Ash Fork en neem dan afslag 139 Crookton Rd 
welke u op de Historische Route 66 brengt. De Route 66 blijven volgen via Peach 
Springs, Valentine, Hackberry naar Kingman, 28 km. Dan de 93 noord, 133 km 
naar de Hoover Dam aan uw rechterzijde en 34 km naar Las Vegas.  
 
Lunchtip Kingman: 
Een geweldige Route 66 tent: Mr. D’z Route 66 Diner, 105E/ Andy Devine Ave, 
Kingman, AZ 86401 
www.mrdzrt66diner.com  
 
Extra info: 
Walmart Supercenter voor boodschappen, 3396 Stockton Hill Road, Kingman, 
AZ 86409, open: 06:00 – 00:00 
 
Kingman Visitor Centre: Het gebouw is een mooi historisch pand wat prachtig 
gerestaureerd is maar er zit ook een Route66 museum en een giftshop. Daarbij is 
in 2014 hier het eerste museum voor elektrische auto's geopend met auto's vanaf 
1909. Zeker de moeite waard!  
Giganticus Headicus: Op de hoek van Route 66 en Antares Rd staat Giganticus 
Headicus, een beeld van ruim 4 meter hoog. Het is gemaakt van hout en daarna 
bepleisterd en geschilderd om zo te lijken op een Tiki hoofd uit Polynesie. Het is in 
2004 gemaakt door Gregg Arnold, een lokale kunstenaar.  
Hackberry: Oude auto’s tegenover de Hackberry General Store. Dit is een van de 
beste souvenir winkels aan de gehele route. Afgezien van de winkel hebben ze 
een hoop te zien in de vorm van oude auto's. Kijk ook eens achter het gebouw in 
de oude autowerkplaats.  
Seligman: Koffie bij Seligman Sundries. Het gebouw is ongeveer het oudste 
gebouw van Seligman en is in 1904 gebouwd als theater. Later werd het een 
drogisterij, een danszaal en nu tradingpost. In de hoogtijdagen van Route66 
heette het nog Ted's Fountain and Trading Post maar bij de hernieuwde opening 
is ook een nieuwe naam gekomen. Unicum aan deze trading post is dat je er 
fatsoenlijke koffie kunt krijgen en dat kom je niet vaak tegen in Amerika!  
 


